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1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. ATAS DE SESSÕES DELIBERATIVAS EXTRAORDINÁRIAS DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE
JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ15745
ATA DA 1ª SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PIAUÍ, DO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, REALIZADA EM AMBIENTE VIRTUAL.
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, às 09 horas, por meio virtual,reuniu-se extraordinariamente o Colégio
de Procuradores de Justiça, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral deJustiça Carmelina Maria Mendes de
Moura.Presentes os Procuradores de Justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares, Teresinha de Jesus Marques,Alípio de Santana Ribeiro,
Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues, Martha Celina de Oliveira Nunes,Catarina Gadêlha Malta de Moura Rufino, Hosaias Matos de
Oliveira, Fernando Melo Ferro Gomes,José Ribamar da Costa Assunção,Teresinha de Jesus Moura Borges Campos, Raquel de Nazaré
Pinto Costa Normando, Aristides Silva Pinheiro, Luís Francisco Ribeiro, Clotildes Costa Carvalho e Hugo de Sousa Cardoso. Ausentes,
justificadamente, os Procuradores de Justiça Antônio Ivan e Silva (férias), Rosângela de Fátima Loureiro Mendes (licença-prêmio),Lenir
Gomes dos Santos Galvão (licença-saúde) e Zélia Saraiva Lima (justificativa). A Presidente cumprimentou os presentes e, verificando o
quórum regimental, declarou aberta a sessão. Falou da alegria da realização da primeira sessão do Colégio de Procuradores neste ano de 2021.
Desejou que todos os trabalhos desse Colegiado sejam exitosos e frutíferos, e que todos sejam abençoados em cada atividade realizada, na
promoção da justiça e fortalecimento da instituição. Antes de adentrar a pauta, a Presidente solicitou ao Colegiado que fizesse um minuto de
silêncio em homenagem, honra, memória e respeito ao Procurador de Justiça Antônio Gonçalves Vieira, falecido em dezembro, o qual tem uma
história e um legado nessa instituição. Na sequência, a Presidente submeteu à apreciação do Colegiado a ata da 3ª sessão deliberativa
extraordinária, realizada em 11 de setembro de 2020. A ata foi aprovada sem retificação. Em seguida, a Presidente anunciou o primeiro item da
pauta. Item 1) Julgamento do Recurso interposto nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa GEDOC nº 000001-227/2020
(PAD nº 11/2018), instaurado pela portaria nº 126/2018-CGMP/PI, em face do Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Floriano. Relatora: Procuradora de Justiça Teresinha de Jesus Marques. Revisor: Procurador de Justiça Antônio de Pádua Ferreira
Linhares. Inicialmente a Presidente informou que o advogado Gustavo Lages protocolou um pedido de adiamento do presente julgamento,
procedendo a sua leitura. A Presidente registrou que a intimação foi enviada ao advogado na data de 20 de janeiro de 2021, às 15h38, por meio
de ofício, informando do julgamento do recurso e da faculdade de inscrição para sustentação oral. Em seguida, a Presidente passou a palavra à
Relatora, Dra. Teresinha Marques, que inicialmente registrou profundo pesar pela perda lamentável do colega Antônio Gonçalves Vieira,
companheiro de grandes lutas do Ministério Público, desde o ano de 1980, inclusive foram colegas de faculdade, tendo ingressados juntos no
MP, por meio do mesmo concurso. Na sequência, a Relatora se manifestou acerca do pedido de adiamento do julgamento requerido pelo
advogado, sob a alegação de que o prazo entre a notificação e a data da sessão foi exíguo. Esclareceu que o pleito é relevante, contudo a
intimação foi realizada no prazo previsto e que, em nome da ampla defesa, não faz objeção ao adiamento, contanto que seja para a próxima
semana, vez que o processo já vem de longa data. Assim, concorda com o pedido apresentado. Após, o advogado pediu a palavra para uma
breve manifestação, o que foi aceito pela Presidente. O advogado justificou o motivo para o pedido de adiamento. Disse que embora a intimação
tenha sido feita na quarta-feira, foi realizada por meio de e-mail, e que só teve acesso na quinta-feira a noite, pois não acessa o e-mail a toda
hora e a todo momento, tendo efetivamente lido na sexta-feira, data em que fez a solicitação de adiamento, ficando com pouco tempo para sua
preparação. Aproveitou a oportunidade para pedir que as intimações sejam feitas por whatsapp, pois consegue ler mais rapidamente e, se
possível, registre em ata que ele permite que as intimações futuras sejam feitas por essa ferramenta, que está sendo utilizada pela justiça para
fins de intimação, e acredita seja mais efetiva que o uso de e-mail. Por fim, alegou que não recebeu a intimação pessoalmente. Após, a
Presidente registrou que participou do julgamento deste processo no Conselho Superior, de forma que é impedida para conduzir o julgamento do
recurso, porém está conduzindo apenas a parte inicial, sem entrar no mérito, para decidir sobre o pedido de adiamento do julgamento. Registrou,
ainda, que a intimação foi devidamente realizada com base no Regimento Interno do Colégio de Procuradores, atendendo ao prazo e as
formalidades, e que, inclusive, o e-mail é instrumento hábil à intimação, de forma que não há irregularidade no tocante à intimação deste
Colegiado, que foi devidamente observada pela secretaria do Colégio, assim como foi certificado cada ato do processo. Em seguida, a Presidente
esclareceu que os Procuradores de Justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares e Teresinha de Jesus Marques também estão impedidos de
conduzir o julgamento em razão de serem, respectivamente, revisor e relator do procedimento em pauta. Assim, obedecendo à ordem de
antiguidade, indagou ao Procurador de Justiça Alípio de Santana Ribeiro sobre a possibilidade de conduzir este julgamento. O Dr. Alípio se
pronunciou dizendo que não se escusa de presidir o julgamento do recurso. Após as manifestações do Colegiado, a Presidente submeteu o
pedido de adiamento à votação e sugeriu que seja realizada na próxima segunda-feira, 01 de fevereiro, às 15h, uma sessão extraordinária para
julgamento do recurso. Concluída a votação, a Presidente proclamou o seguinte resultado: o Colégio de Procuradores, por maioria, votou pelo
adiamento do julgamento com data definida para sua realização em sessão extraordinária, no dia 01/02 às 15h. Registre-se que, o Procurador de
Justiça Hugo de Sousa Cardoso votou contrário ao pedido do advogado, em razão da intimação ter sido realizada no prazo legal, obedecendo ao
RICPJ, e por constar no requerimento um pedido alternativo, habilitação para sustentação oral, caso o primeiro seja negado. A Presidente
agradeceu ao advogado Gustavo Lages pela participação, bem como informou que o mesmo já fica intimado para a sessão agendada para
01/02, e que posteriormente será notificado formalmente, observando-se o RICPJ. Na sequência, passou-se ao Item 2) Procedimento de
Gestão Administrativa nº 19.21.0221.0007010/2020-55 (GEDOC nº 000009-327/2020). Assunto: Julgamento dos recursos em face à
decisão da Comissão de Outorga da Medalha do Mérito do Ministério Público "Darcy Fontenelle de Araújo". Relator: Procurador de
Justiça Hugo de Sousa Cardoso. Com a palavra, o Relator indagou se todos receberam o relatório, e se sua leitura poderia ser dispensada. O
Colegiado decidiu pela apresentação da síntese do relatório, o que foi feito pelo Relator. Em seguida, foi dada a palavra à Presidente da
Comissão, Dra. Teresinha Marques, que se manifestou apresentando as justificativas acerca da apreciação das indicações recebidas pela
comissão, que atendeu a todos os critérios rígidos da Resolução CPJ nº 04/2016, com vistas a prestigiar todas as categorias do Ministério
Público, os membros do 1º grau e 2º grau, os servidores e pessoas externas. Esclareceu que foram indicados 6 (seis) nomes de membros de 2º
grau, todos merecedores, mas se concedessem a todos, restariam apenas 4 (quatro) honrarias, visto que a resolução prevê que sejam
concedidas, no máximo, 10 (dez) medalhas. Então, diante dos nomes de membros de 1º grau que prestaram e prestam relevantes serviços à
instituição, indagou o porquê de não homenageá-los, que serve até como incentivo. Falou que os Procuradores de Justiça estão no final da
carreira e já prestaram relevantes serviços à instituição, cada um já deu a sua parcela de contribuição, e essa turma jovem que está aí é que
impulsiona o MP e presta serviço da mais alta relevância. Ainda com a palavra, a Dra. Teresinha Marques suscitou uma questão relativa ao art.
1º da resolução que trata da concessão da medalha do mérito do MPPI, por não incluir na sua redação membros e servidores da instituição ao
agraciamento da medalha. Contudo, no seu entendimento, ficam excluídos da concessão da medalha, os membros e servidores. Assim, se seu
entendimento estiver errado, que a corrijam, se não, sugere a modificação do referido artigo. O Procurador de Justiça Fernando Melo Ferro
Gomes pediu a palavra, a fim de fazer um contraponto à fala da Dra. Teresinha Marques, no que tange ao art. 1º da resolução. Esclareceu que,
no art. 4º, inciso IV, da citada resolução diz: "art. 4º. Consideram-se relevantes, para fins da outorga da Medalha: IV - os serviços prestados por
membros e servidores que tenham contribuído para a atuação do Ministério Público no desempenho de mister constitucional". De forma que,
existe essa possibilidade, tanto que a comissão outorgou medalhas aos valorosos membros e servidores do MPPI. Continuando, Dra. Teresinha
esclareceu que, lamentavelmente, a cópia da resolução colhida por ela no site do MP não acrescenta o que foi apresentado pelo Dr. Fernando
Ferro. Após, as Procuradoras de Justiça Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues e Clotildes Costa Carvalho se manifestaram apresentando suas
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razões recursais, a fim de que os nomes indicados por elas sejam deferidos para o agraciamento da medalha. Ainda com a palavra, Dra. Clotildes
explanou que o discernimento está ligado à essência da ética, e que um velho tem um discernimento experimentado pelos anos que ele viveu.
Discernimento esse, que aprendeu a decidir o caminho que ele vai seguir. Disse que a Dra. Teresinha Marques fez um paralelo entre os velhos e
os novos, e que concorda plenamente com o que ela falou sobre os novos sangues, mas esqueceu de que também ela está envelhecendo. Que
pela sua trajetória na instituição, conhece bem o MP e as pessoas. Que ela discorda muito das pessoas que receberam essa medalha, inclusive,
foi o seu caso, que ela não queria que esta Procuradora a recebesse. Mas isso passou e ela não se incomodou, e agradece aos colegas que
reconheceram o seu trabalho. Falou que, quando a Dra. Teresinha fez o paralelo, dizendo que os sangues novos são quem merecem, e ela
concorda que todas as pessoas relacionadas são dignas e que a instituição tem mesmo que aplaudir, inclusive, conhece o trabalho de alguns,
como o da casa Dom Barreto, pois se relaciona muito bem com a proprietária e conhece o dia a dia da casa. Por fim, Dra. Clotildes ressaltou que,
esse paralelo entre o velho e o novo feito pela Dra. Teresinha Marques foi desproporcional e antiético perante este Colégio de Procuradores.
Após, a Dra. Teresinha Marques se manifestou dizendo que em nenhum momento falou em velho. E que a Dra. Clotildes é que está fazendo a
colocação desse adjetivo, certamente porque se considera velha. Em resposta, Dra. Clotildes disse que a Dra. Teresinha falou que sangue novo
é que funciona, e que é bom receber medalha, e quanto à idade, a Dra. Teresinha é mais velha que ela. Em seguida, a Presidente passou a
palavra ao Relator, que destacou que os presentes Recursos Administrativos são próprios, tempestivos, encontram-se regularmente
processados, pelo que merecem serem conhecidos. Iniciou proferindo o voto separadamente para cada recurso. DO RECURSO DE CARLOS
EDUARDO RAMOS DA SILVA EM DEFESA DA PROMOTORA DE JUSTIÇA RITA DE FÁTIMA MOREIRA TEIXEIRA E SOUZA. Ante o exposto,
manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento do presente Recurso, para que seja agraciada com a Medalha do Mérito do
Ministério Público "Darcy Fontenelle de Araújo" a Promotora de Justiça Rita de Fátima Moreira Teixeira e Souza, na forma do art. 5º, §4º, da
Resolução CPJ/PI nº 04/2016. DO RECURSO DE MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES EM DEFESA DA PROCURADORA DE JUSTIÇA
LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO. Ante o exposto, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento do presente Recurso,
para que seja agraciada com a Medalha do Mérito do Ministério Público "Darcy Fontenelle de Araújo" a Procuradora de Justiça Lenir Gomes dos
Santos Galvão, na forma do art. 5º, §4º, da Resolução CPJ/PI nº 04/2016. DO RECURSO DE ANTÔNIO IVAN E SILVA JUSTIÇA EM DEFESA
DO PROCURADOR DE JUSTIÇA ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES. Ante o exposto, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito,
pelo provimento do presente Recurso, para que seja agraciado com a Medalha do Mérito do Ministério Público "Darcy Fontenelle de Araújo" o
Procurador de Justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares, na forma do art. 5º, §4º, da Resolução CPJ/PI nº 04/2016. DO RECURSO DE
IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES EM DEFESA DO PROCURADOR DE JUSTIÇA ANTÔNIO IVAN E SILVA. Ante o exposto,
manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento do presente Recurso, para que seja agraciado com a Medalha do Mérito do
Ministério Público "Darcy Fontenelle de Araújo" o Procurador de Justiça Antônio Ivan e Silva, na forma do art. 5º, §4º, da Resolução CPJ/PI nº
04/2016. DO RECURSO DE CLOTILDES COSTA CARVALHO EM DEFESA DA PROCURADORA DE JUSTIÇA CATARINA GADÊLHA MALTA
DE MOURA RUFINO. Ante o exposto, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento do presente Recurso, para que seja
agraciada com a Medalha do Mérito do Ministério Público "Darcy Fontenelle de Araújo" a Procuradora de Justiça Catarina Gadêlha Malta de
Moura Rufino, na forma do art. 5º, §4º, da Resolução CPJ/PI nº 04/2016. DO RECURSO DE RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO EM
DEFESA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA JOSÉ DE ARIMATÉA DOURADO LEÃO. Ante o exposto, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito,
pelo provimento do presente Recurso, para que seja agraciado com a Medalha do Mérito do Ministério Público "Darcy Fontenelle de Araújo" o
Promotor de Justiça José de Arimatéa Dourado Leão, na forma do art. 5º, §4º, da Resolução CPJ/PI nº 04/2016. Após votação dos membros, a
Presidente proclamou o resultado: O Colégio de Procuradores, a unanimidade, deu conhecimento aos recursos dando-lhes provimento, nos
termos do voto do Relator. A Presidente agradeceu o Dr. Hugo pela relatoria. Em seguida, foi submetida ao referendo do Colégio de
Procuradores a relação dos 10 (dez) agraciados pela Comissão para concessão da Medalha, conforme art. 5º, §1º da Resolução CPJ/PI nº
04/2016. Neste momento, o Procurador de Justiça José Ribamar da Costa Assunção pediu vênia aos colegas para os quais não votou na edição
passada durante a sessão referente à outorga da medalha. Esclareceu a complexidade de se escolher 10 nomes para a concessão da insígnia,
bem como a sua posição nesse tipo de julgamento, tendo em vista, que é muito delicado tratar desse tema. Falou que procurou ser muito honesto
na sua apreciação no ano passado e acredita que muitos colegas não gostaram, de forma que, não deseja ter problema com nenhum colega.
Ademais, desejaria que não apreciassem nada sobre os membros e servidores da instituição, como falou Dra. Teresinha Marques, mas apenas
aquelas pessoas de fora do MP, pois sempre haverá irresignações. Afirmou que, o ideal seria que pudessem aprovar todos os indicados. Disse
ainda, que hoje vê que ano passado votou "não" para algumas pessoas, e pessoas ilustres do MP como Dr. Fernando Ferro, porque se apegou
ao termo "relevantes", e agora reflui do seu posicionamento, para dizer um "sim" para todos. Espera que gostem e entendam, pois apenas
procurou ser muito sério na avaliação dos indicados, tendo em conta o termo "relevantes". Concluindo, agradeceu a ouvida dos colegas,
desejando boa sorte, e que este ano, ainda de pandemia, seja um ano melhor para o MP e que todos os medalhados estejam contentes e que se
possa prosseguir trabalhando, que é o que mais importa. Com a fala, Dra. Ivaneide agradeceu as palavras do Dr. Assunção, dizendo que está
muito satisfeita em ouvi-lo, e por ter refluído do seu voto proferido ano passado, durante a sessão relativa à concessão da medalha. Em resposta,
Dr. Assunção acrescentou que sempre procurou ser rigoroso nas funções do seu cargo e, acha que por isso, foi muito mal avaliado, mas que não
está deixando de ser rigoroso. Ademais, não tem problema para refluir, que faz parte do ser humano e tem que se aprender a refluir quando
necessário. Com a palavra, Dra. Teresinha Marques sugeriu que a composição da comissão de outorga da medalha do MP siga o exemplo da
resolução do Tribunal de Justiça, em que a composição da comissão é constituída pelas autoridades maiores do Poder Judiciário, o que evitaria
críticas pessoais. Em seguida, Dr. Fernando ressaltou que Dr. Assunção tocou em um assunto muito delicado no que diz respeito à outorga e aos
recursos da medalha do MP, sugerindo a reforma da resolução, a fim de que se tenha mais tranquilidade no julgamento desses recursos. Por fim,
Dr. Fernando registrou que, em momento algum, guardou rancor do Dr. Assunção pelas palavras proferidas por ele na sessão em que lhe foi
deferida a outorga da medalha, pois tem muito apreço e respeito por ele e a todos os integrantes desse Colegiado. Manifestando-se, Dra.
Clotildes sugeriu que a Procuradora-Geral providencie a modificação da resolução n.º 04/2016, para que seja incluída a questão do impedimento,
que é absoluto, no tocante aos colegas que funcionarem em comissões ou julgamentos para a concessão da medalha, que não podem e nem
devem ser sorteados para participarem de relatorias e julgamentos perante o Colégio de Procuradores. Em seguida, Dr. Hosaías falou da árdua
tarefa de participar da comissão da medalha, considerando a dificuldade de encontrar alguém com mérito, honra e critério. Destacou o termo
"agraciar", constante no art. 1º da resolução, que ele entende que está sendo interpretado de forma equivocada, pois seu significado é graça,
favor e merecido, é receber algo sem merecer. Asim, sugeriu que o termo seja retirado da resolução, visto que as medalhas são concedidas a
quem realmente merece. Depois das manifestações, a Presidente proclamou o resultado: O Colégio de Procuradores referendou a relação dos
agraciados, nos termos do art. 5º, §1º da Resolução CPJ/PI nº 04/2016. Agradeceu aos componentes da comissão pelo brilhante trabalho
realizado, bem como agradeceu ao Dr. Assunção por refluir do voto proferido ano passado no tocante à concessão da medalha. Por fim, a
Presidente ressaltou que a resolução precisa ser melhorada. Posteriormente, passou-se ao Item 3) Comunicação de Decisão Monocrática de
Arquivamento, nos termos do art. 55, §1º, do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça. Assunto: Exceção de
Impedimento nº 01/2020, referente ao Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2019. Relatora: Presidente do Colégio de Procuradores,
Carmelina Maria Mendes de Moura. A Presidente informou que foi enviada cópia da decisão para os membros juntamente com a pauta. Assim,
em atendimento ao art. 55, §1º do RICPJ, trouxe para conhecimento a decisão por ela proferida na presente Exceção de Impedimento. A
Presidente fez alguns esclarecimentos, e, em seguida, indagou ao Colegiado se havia alguma dúvida. Sem manifestação, a Presidente passou
ao próximo item da pauta. Item 4) Constituição da Comissão e fixação da data e horário para realização da Eleição para Corregedor-Geral
do Ministério Público, nos termos do art. 80, § 4º do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça. A Presidente esclareceu
que o mandato do atual Corregedor-Geral do MPPI encerra em 31 de março de 2021, razão pela qual apresenta a esse Colegiado, para
apreciação e deliberação, a minuta do Edital para eleição ao cargo de Corregedor-Geral. No tocante à Comissão Eleitoral, a Presidente disse
que, de acordo com o art. 81 do RICPJ a Comissão Eleitoral será composta pelo Procurador-Geral de Justiça, que a presidirá, e por 2 (dois)
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Procuradores de Justiça, por ordem de antiguidade no cargo, desde que não estejam concorrendo à eleição. Considerando a ordem de
antiguidade, a Presidente indagou aos Procuradores de Justiça Antônio Linhares e Teresinha Marques, se aceitavam participar da Comissão,
tendo eles aceitado prontamente, com aprovação do Colegiado. Na sequência, a Presidente falou sobre a alteração no art. 6º do edital,
esclarecendo que, por se tratar de voto aberto, há a possibilidade da eleição ser realizada mediante videoconferência, em razão da pandemia do
covid-19, o que foi aceito por todos. A Presidente ressaltou que, em relação a data da eleição, esta deverá ocorrer até quinze dias antes do
encerramento do mandato do Corregedor-Geral, conforme dispõe o art. 80 do RICPJ, ficando fixada a data de 16 de março de 2021, às 9h.
Concluindo, a Presidente proclamou o resultado: O Colégio de Procuradores aprovou, a unanimidade, o edital de eleição para o cargo de
Corregedor-Geral do Ministério Público. Assuntos Institucionais - A Procuradora de Justiça Clotildes Carvalho propôs voto de pesar à família do
Procurador de Justiça Dr. Antônio Vieira. Foi proposto também pela Dra. Clotildes e pela Dra. Catarina, voto de pesar à família do Dr. Nazareno
Soares de Araújo. Proposto também, pela Dra. Raquel Normando e Dra. Clotildes, voto de pesar à Dra. Rosângela Loureiro Mendes pelo
falecimento de sua irmã, Vilna Loureiro. Após, a Presidente sugeriu que o voto de pesar pelo falecimento do Dr. Vieira seja coletivo. Em seguida,
o Procurador de Justiça Dr. Antônio Linhares indagou sobre a proposta de colocar o nome do Dr. Vieira na sede do MPPI. A Presidente solicitou
que a proposta seja formalizada, inclusive na presente sessão. A Procuradora-Geral também propôs que seja colocado o nome do Dr. Vieira no
Memorial do MPPI, eis que o mesmo presidiu a comissão do memorial, realizando um trabalho excepcional, resgatando a história da instituição.
Os votos de pesar foram aprovados a unanimidade, assim como as propostas de honraria e homenagem ao Dr. Vieira, para que a sede centro e
o memorial do MPPI recebam o seu nome. O Procurador de Justiça Dr. Hosaías Matos de Oliveira propôs moção de louvor à Procuradora-Geral
Carmelina Maria Mendes de Moura, em virtude da sua administração e do excelente trabalho realizado. A Procuradora-Geral agradeceu ao Dr.
Hosaias pela proposta generosa, passando, em seguida, a presidência à Subprocuradora Geral de Justiça institucional, Dra. Martha Celina, para
condução da proposta. A moção de louvor foi aprovada a unanimidade pelo Colégio de Procuradores. Na sequência, a Procuradora-Geral
agradeceu novamente ao Dr. Hosaías pela proposta que foi tão bem acolhida por todos, bem como agradeceu por todas as mensagens de
elogio. Ressaltou do orgulho de estar na liderança da instituição e de presidir esse Colegiado, que é fruto de muito aprendizado. Disse que esse
trabalho exitoso é resultado da contribuição de cada um, essa soma é que faz a grandeza da instituição, inclusive nessa época de pandemia em
que estão se sobressaindo com uma produtividade muito maior do que a de 2019. Após as manifestações, a Presidente registrou a ausência
justificada na presente sessão das Procuradoras de Justiça Lenir Gomes dos Santos Galvão e Zélia Saraiva Lima. Com a palavra, Dr. Assunção
registrou que sua imagem não está aparecendo no vídeo, por esses e alguns outros problemas, pediu que a PGJ junto ao TI envidasses esforços
no sentido de melhorar o aplicativo TEAMS. A Presidente disse que irá providenciar para que seja feito esse reparo. A Presidente agradeceu a
presença e colaboração de todos, dizendo que foi uma sessão muito rica e exitosa. Desejou um excelente dia e uma excelente semana com
saúde e paz. Registre-se que as deliberações da presente sessão foram tomadas em ambiente virtual. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão virtual, e para constar, eu, Catarina Gadêlha Malta de Moura Rufino,
Procuradora de Justiça e Secretária do Colégio de Procuradores de Justiça, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada pelos
presentes. Teresina, 25 de janeiro de dois mil e vinte um.
ATA DA 2ª SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PIAUÍ, DO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, REALIZADA EM AMBIENTE VIRTUAL.
Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, às 15 horas, por meio virtual,reuniu-se extraordinariamente o Colégio de
Procuradores de Justiça, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral deJustiça Carmelina Maria Mendes de
Moura.Presentes os Procuradores de Justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares, Teresinha de Jesus Marques,Alípio de Santana Ribeiro,
Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues, Martha Celina de Oliveira Nunes,Catarina Gadêlha Malta de Moura Rufino, Hosaias Matos de
Oliveira, Fernando Melo Ferro Gomes,José Ribamar da Costa Assunção,Teresinha de Jesus Moura Borges Campos, Aristides Silva
Pinheiro, Luís Francisco Ribeiro, Zélia Saraiva Lima, Clotildes Costa Carvalho e Hugo de Sousa Cardoso. Ausentes, justificadamente, os
Procuradores de Justiça Antônio Ivan e Silva (férias), Rosângela de Fátima Loureiro Mendes (licença-prêmio),Lenir Gomes dos Santos
Galvão (licença-saúde) e Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando (justificativa). A Presidente cumprimentou os presentes e, verificando o
quórum regimental, declarou aberta a sessão. Desejou uma sessão exitosa e bons trabalhos a todos, na promoção da justiça para o bem e a paz.
Na sequência, a Presidente submeteu à apreciação do Colegiado a ata da 1ª sessão deliberativa extraordinária, realizada em 25 de janeiro de
2021. A ata foi aprovada sem retificação. Em seguida, a Presidente anunciou o primeiro item da pauta. 1) Julgamento do Recurso interposto
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa GEDOC nº 000001-227/2020 (PAD nº 11/2018), instaurado pela portaria nº
126/2018-CGMP/PI, em face do Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano. Relatora: Procuradora de Justiça
Teresinha de Jesus Marques. Revisor: Procurador de Justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares. Inicialmente, a Presidente registrou que,
no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público - CSMP, presidiu e proferiu decisão no presente procedimento. Assim, com base no
Regimento Interno do Colégio de Procuradores, se declarou impedida para conduzir o julgamento, passando a palavra ao Procurador de Justiça
Alípio de Santana Ribeiro para presidência do referido julgamento, considerando que o decano, Procurador de Justiça Antônio de Pádua Ferreira
Linhares é o revisor, e, seguindo a ordem de antiguidade, a Procuradora de Justiça Teresinha Marques é a relatora. Em seguida, Dr. Alípio
cumprimentou a todos, e esclareceu que o presente recurso foi interposto pelo Promotor de Justiça Ricardo Prado, insurgindo-se contra a decisão
do Conselho Superior. O Presidente passou a palavra à Relatora, Dra. Teresinha Marques, que indagou sobre a necessidade da leitura do
relatório, tendo em vista que foi encaminhado cópia juntamente com a pauta. O Colégio de Procuradores deliberou pela não apresentação do
relatório. Na sequência, o Presidente concedeu a palavra ao advogado Gustavo Lages para sustentação oral, por 15 minutos, conforme disposto
no RICPJ. O advogado cumprimentou a todos e iniciou a defesa suscitando uma questão de ordem pública, a prescrição. Alegou que, a
sindicância que deu origem ao PAD nº 11/2018 foi instaurada em 09 de outubro de 2018 e convertida no PAD em 18 de dezembro de 2018, e,
segundo a LC nº 12/93, no seu art. 162, prescreve em dois anos a falta punível com suspensão. Por outro lado, a interrupção ocorre tão somente
com a instauração do PAD. Nesse sentido, diz o parágrafo único do art. 163. "Interrompem a prescrição a instauração de processo administrativo
e a citação para ação de perda de cargo". Assim, pelos dispositivos citados, e levando em consideração a instauração do PAD em 09/10/18, leva
a defesa à conclusão de que ocorreu a prescrição. Em seguida, o Presidente passou a palavra à Relatora, que solicitou ao advogado alguns
esclarecimentos acerca da prescrição. Feitos os esclarecimentos, a Relatora acolheu a preliminar de prescrição, votando pela declaração da
prescrição do feito administrativo. Em seguida, Dr. Alípio ressaltou que, constatou que os fatos trazidos para o presente processo foram ações
continuadas, e, em decorrência disso, indagou aos membros se continuava com a votação, ou se haveria a necessidade de mais
esclarecimentos. Sem manifestação do Colegiado, o Presidente passou a colher os votos seguindo a ordem de antiguidade. Votaram favoráveis à
prescrição os Procuradores de Justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares, Teresinha de Jesus Marques e Clotildes Costa Carvalho. Votaram
contrário à prescrição os Procuradores de Justiça Alípio de Santana Ribeiro, Catarina Gadelha Malta de Moura Rufino, Hosaías Matos de
Oliveira, Teresinha de Jesus Moura Borges Campos, Aristides Silva Pinheiro, Zélia Saraiva Lima e Hugo de Sousa Cardoso. Na sequência, o
Presidente declarou o resultado: o Colégio de Procuradores, por maioria, negou a preliminar de prescrição suscitada pela defesa. Posteriormente,
o Presidente devolveu a palavra ao advogado, que arguiu a preliminar de nulidade da comissão processante. Aduziu que, a Corregedoria
constituiu a comissão do PAD de forma ilegal, não obedecendo a LC nº 12/93, segundo a qual "O membro do Ministério Público encarregado de
sindicância não poderá integrar a comissão do processo administrativo". Seguindo a mesma linha, a Lei Complementar n.º 75/93 também é
expressa: "art. 252. O processo administrativo, instaurado por decisão do Conselho Superior, será contraditório, assegurada ampla defesa ao
acusado. § 2º Da comissão de processo administrativo não poderá participar quem haja integrado a precedente comissão de
inquérito".Argumentou que, os membros da comissão sindicante n.º 01/2018, prévia ao PAD n.º 11/2018, foram os mesmos do processo
administrativo disciplinar n.º 11/18, afrontando diretamente os artigos e jurisprudências supramencionados. Que repetiram a comissão, ao invés
de trocá-la por completo. Além do mais, quando se alteravam os membros da dita "comissão", se violou a ordem da formação, até mesmo
inserindo membros totalmente estranhos à formação inicial (...). Diante do exposto, e em razão desses fundamentos, a defesa requer a nulidade
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do PAD. Após, o Colegiado se manifestou no sentido de que o advogado apresentasse todas as preliminares e o mérito, e, ao final, fossem
submetidos à votação. Continuando, a defesa suscitou a preliminar de violação à ampla defesa. Alegou que, os áudios referentes à oitiva de
todas as testemunhas juntados ao processo administrativo disciplinar n.º 11/2018, por meio de CD, estão quase que totalmente inaudíveis. Não
obstante diversas tentativas por meio de diferentes dispositivos, não foi possível obter com precisão nem ao menos 50% dos áudios, somente
tendo as imagens. Que os depoimentos gravados em CD são cruciais para a defesa, já que o investigado foi retirado da sala no momento dos
depoimentos das testemunhas, e não lhe foi dada ciência integral das acusações feitas em tais depoimentos. Que a defesa foi completamente
comprometida, já que é impossível rebater esse depoimento, o qual não tem conhecimento. Por essa razão, a defesa solicitou que fosse feita a
degravação do conteúdo em apreço, mas que até o momento isso não foi apreciado, fato que acarretou grande prejuízo para o efetivo
conhecimento do teor desse depoimento, e, consequentemente, dificultou a defesa do recorrente, violando, assim, a ampla defesa e o
contraditório. Aduziu que, tudo nesse PAD é referente às servidoras que imputaram falsamente, sem nenhuma prova, diversas condutas contra o
Dr. Ricardo, se valendo apenas de depoimentos combinados entre elas. Que não existe outro meio de prova. Que essas condutas foram
inteiramente negadas pelo juiz de Piracuruca. Que restou muito claro a amizade existente entre as depoentes, e que algumas tiveram
desentendimento com o Dr. Ricardo, ou porque exonerou uma delas ou por deixar de contratar outra, o que leva a conclusão de que esses
depoimentos foram motivados por vingança. Argumentou que, a Lei Complementar 12/93 determina que se promova a sindicância para investigar
a materialidade da infração, conforme seu art. 167 "Promove-se à sindicância, como preliminar do processo administrativo, sempre que a infração
não estiver suficientemente positivada em sua materialidade ou autoria". Ocorre que, a Corregedoria do Ministério Público do Piauí passou por
toda a fase da sindicância sem ter esclarecido qualquer um dos cinco itens elencados no art. 167 da Lei Complementar 12/93. E mais, instaurou o
PAD n.º 11/2018 com base nessa sindicância, sem que nenhuma das diligências tenha sido cumprida, afrontando, desse modo, o art. 167 da LC
12/93 supracitado. Afirmou que, a sindicância foi instaurada sob a primícia de que o Promotor não atendia o jurisdicionado, fato que não foi
comprovado. Diante disso, a defesa espera que sejam averiguados todos os fatos por esse órgão Colegiado. Na sequência, o Presidente passou
a palavra à Relatora para proferir o voto, tendo esta iniciado pelas preliminares. Em relação à tempestividade do recurso, a Relatora ressaltou
que foi interposto no prazo legal, com base no art. 192 da LC nº 12/93, razão pela qual, admite o presente recurso. No tocante a nulidade da
Comissão Processante, a Relatora votou pela rejeição, porque não foi comprovado qualquer prejuízo ao acusado ou influído na apuração da
verdade substancial dos fatos. Passou-se à votação. Votaram acolhendo a preliminar da nulidade da Comissão Processante, os Procuradores de
Justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares, Alípio de Santana Ribeiro, Catarina Gadelha Malta de Moura Rufino, Hosaías Matos de Oliveira, José
Ribamar da Costa Assunção, Teresinha de Jesus Moura Borges Campos, Aristides Silva Pinheiro, Zélia Saraiva Lima, Clotildes Costa Carvalho e
Hugo de Sousa Cardoso. A Procuradora de Justiça Teresinha de Jesus Marques votou rejeitando a preliminar. Concluída a votação, o Presidente
declarou o resultado: o Colégio de Procuradores, por maioria, acolheu a preliminar da nulidade da Comissão Processante. O Presidente ressaltou
que essa decisão torna o processo nulo. Encerrado o julgamento, o Dr. Alípio retornou a presidência à Dra. Carmelina, que o agradeceu pela
presidência no julgamento. Em assuntos institucionais, a Presidente compartilhou com o Colegiado o lançamento da consulta pública relativa à
escolha dos temas prioritários de atuação do Ministério Público, que visam fazer a construção do planejamento estratégico que ocorrerá em
março, coordenado pela equipe da Comissão de Planejamento Estratégico - CPE, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Compartilhou, ainda, o lançamento da primeira revista eletrônica, informando que a partir de hoje está aberto o prazo para os membros que se
interessarem em encaminhar artigos para comissão da revista, ressaltando que também é um marco para o MPPI. Por fim, registre-se que as
deliberações da presente sessão foram tomadas em ambiente virtual. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a sessão virtual, e para constar, eu, Catarina Gadêlha Malta de Moura Rufino, Procuradora de Justiça e Secretária do
Colégio de Procuradores de Justiça, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada pelos presentes. Teresina, 01 de fevereiro de dois mil
e vinte um.

2. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

2.1. PAUTA DA 1336ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 17
DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.15766
PAUTA DA 1336ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS
09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
1. APRECIAÇÃO DA ATA DA 1335ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2021,
ENCAMINHADACÓPIADOEXTRATOAOSCONSELHEIROS.
2. SOLENIDADE DE POSSE
Posse dos Promotores de Justiça em razão de movimentação na carreira:
2.1 Promoção por merecimento da Promotora de Justiça Romana Leite Vieira para a 8ª Promotoria de Justiça de Picos
2.2 Promoção por antiguidade do Promotor de Justiça Márcio Giorgi Carcará para a Promotoria Regional de Bom Jesus
2.3 Remoção por antiguidade do Promotor de Justiça Jorge Luiz da Costa Pessoa para a 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato
2.4 Promoção por merecimento do Promotor de Justiça Francisco Rodrigues de Assis Santiago Júnior para a 5ª Promotoria de Justiça de Picos
3. JULGAMENTO DE PROCESSOS
3.1. RELATOR: DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
3.1.1 Procedimento Preparatório nº 09/2019 (SIMP Nº 000048-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Angical do Piauí - PI.
Assunto: Apurar irregularidades na obra do Conjunto Céu Azul, que teria sido entregue à população faltando energia elétrica, água e calçamento
no Município de Jardim do Mulato - PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.
3.1.2 Procedimento Preparatório nº 04/2019 (SIMP Nº 000061-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração - PI.
Assunto: Apurar as informações contidas no relatório de acompanhamento familiar da Sra. Maria Pereira dos Santos, noticiando maus-tratos e
agressões psicológicas, físicas e verbais. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.
3.1.3 Inquérito Civil nº 003/2018 (SIMP Nº 000201-310/2018). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI.
Assunto: Acompanhar a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no Município de João Costa - PI. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
3.1.4 Inquérito Civil nº 06/2019 (SIMP Nº 000447-150/2019). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão - PI.
Assunto: Apurar suposta violação ao Princípio da Impessoalidade pelo Município de Lagoa do Piauí - PI, vez que estariam sendo utilizados
nomes de agentes públicos em eventos. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza.
Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
3.1.5 Inquérito Civil (SIMP Nº 000030-237/2018). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto:
Averiguar a regularidade da nomeação da Sra. Ellen Fernanda Ibiapina Moura Cruz para o cargo de Controladora Geral da Câmara Municipal de
Campinas do Piauí - PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Emanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.
3.1.6 Inquérito Civil (SIMP Nº 000232-101/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano - PI. Assunto: Averiguar a
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ocorrência de irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede pública municipal de ensino de São José do Peixe - PI. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
3.1.7 Procedimento Preparatório nº 03/2021 (SIMP Nº 000016-027/2021). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI.
Assunto: Acompanhar a doação voluntária de órgão para a realização de transplante inter vivos. Promoção de Arquivamento. Promotor de
Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
3.1.8 Inquérito Civil nº 68/2017 (SIMP Nº 000142-019/2015). Processo eletrônico. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto:
Apurar possíveis irregularidades no Conselho Estadual de Saúde - CES/PI, no tocante à autonomia administrativa e financeira, bem como à
dotação orçamentária. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
3.1.9 Inquérito Civil (SIMP Nº 000226-276/2017). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto: Apurar a
ausência de peças componentes da prestação de contas enviadas ao TCE-PI, pelo Município de Conceição do Canindé, exercício de 2009.
Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Emanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
3.1.10 Inquérito Civil nº 85/2016 (SIMP nº 000163-029/2016). Processo físico. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto:
Garantir acessibilidade nos prédios vinculados ao Plano de Saúde HAPVIDA, nesta Capital. Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça:
Marlúcia Gomes Evaristo Almeida. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
3.1.11 Inquérito Civil (SIMP nº 000038-242/2018). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus - PI. Assunto: Apurar
supostas irregularidades na pactuação de débitos do Município de Redenção - PI com a ELETROBRAS, em quesupostamente teriam sido feitos
em valores inadequados. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
3.1.12 Inquérito Civil (SIMP nº 000156-081/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus - PI. Assunto: Fiscalizar a
prestação do serviço de Segurança Pública no Município de Bom Jesus - PI. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de
Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
3.2 RELATORA: DRA. IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
3.2.1 Inquérito Civil (SIMP Nº 000143-101/2018). Processo Eletrônico. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: Averiguar a
existência de irregularidades na prestação dos serviços educacionais pelas escolas públicas municipais, com violação, em tese, do princípio
administrativo da eficiência, bem como garantir a realização de políticas, na área de educação, necessárias para o aumento do IDEB no
município de Arraial. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues.
3.2.2 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000053-172/2020). Processo Eletrônico. Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina - Meio
Ambiente. Assunto: Bloco Pinto da Morada 2020. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra.
Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
3.2.3 Inquérito Civil (SIMP N° 000174-283/2018). Processo Físico. Origem: Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: Apurar denúncia
formulada pela Câmara Municipal de São Félix do Piauí, quanto à prática de nepotismo por parte do Prefeito José Jailson Pio e do Vice-Prefeito,
José Afonso Soares de Mesquita. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Ari Martins Alves Filho. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues.
3.2.4 Procedimento Preparatório (SIMP N° 000032-231/2019). Processo Físico. Origem: 1° Promotoria de Regeneração-PI. Assunto: Averiguar se
o Prefeito de Jardim do Mulato construiu sua residência às margens da Lagoa do Mulato, maior ponto turístico da cidade. Promoção de
Arquivamento. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
3.2.5 Inquérito Civil (SIMP N° 000110-174/2019). Processo Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Piracuruca-PI. Assunto: Apurar denúncia de
poluição sonora no estabelecimento "Bar da Maisa.com". Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha.
Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
3.2.6 Inquérito Civil (SIMP N° 000380-262/2018). Processo Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: Averiguar a
estrutura física do Conselho Tutelar de Francisco Santos-PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Itanieli Rotondo Sá. Relatora:
Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
3.2.7 Inquérito Civil (SIMP Nº 000014-231/2019). Processo Físico. Origem: Promotoria De Justiça de Regeneração-PI. Assunto: Apurar supostas
irregularidades administrativas praticadas pelos gestores Ana Márcia Leal da Costa Sousa e Jonaldes Gomes Alves consoante decisão nº
178/2013 relativo ao processo TCE 021778/11 (Prestação de Contas do Município de Angical do Piauí). Prorrogação de Prazo. Promotora de
Justiça: Valesca Caland Noronha. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
3.2.8 Inquérito Civil (SIMP Nº 000146-081/2017). Processo Eletrônico. Origem: 2° Promotoria De Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto:
Acompanhamento do Planejamento, da Execução Orçamentária e da Prestação de Contas do Município de Currais. Prorrogação de Prazo.
Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
3.2.9 Inquérito Civil (SIMP Nº 000386-027/2016). Processo Físico. Origem: 12ª Promotoria De Justiça de Teresina-PI, especializada na defesa da
saúde pública. Assunto: Assegurar a continuidade das diligências destinadas a apurar possíveis irregularidades no setor UTI, do Hospital Infantil
Lucídio Portela - HILP. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
Rodrigues.
3.2.10 Procedimento Preparatório (SIMP N° 000174-172/2019). Processo Eletrônico. Origem: 24° Promotoria de Teresina-PI (Meio Ambiente e
Urbanismo). Assunto: Apurar suposta ocorrência de poluição sonora e atmosférica em decorrência das atividades doempreendimento
denominado "PRIME CAR". Promoção de Arquivamento. Promotora De Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues.
3.3 RELATOR: DR. HOSAÍAS MATOS DE OLIVEIRA
3.3.1 Procedimento de gestão administrativa (GEDOC nº 000005-226/2021). Processo eletrônico. Origem: Conselho Superior do Ministério
Público. Assunto: Residência fora da comarca. Interessado: Rafael Maia Nogueira. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
3.3.2. Inquérito civil nº 81/2015 (SIMP nº 000533-027/2015). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
irregularidades quanto à dispensação dos fármacos MESALAZINA, de 400mg; AZATIOPRINA, de 50mg;SUPOSITÓRIO, de 50mg; e ENEMA, de
1g. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Dr. Eny Marcos Vieira Pontes. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
3.3.3. Inquérito civil nº 08/2017 (SIMP nº 000040-242/2018). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus. Assunto:
Apurar as irregularidades na aquisição de produtos alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Redenção do Gurguéia.
Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Dr. Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
3.3.4. Inquérito civil nº 17/2017 (SIMP nº 000104-081/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus. Assunto:
Apurar suposto abuso na concessão de diárias para o Poder Executivo de Bom Jesus (gestão 2013-2016). Prorrogação de prazo. Promotor de
Justiça: Dr. Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
3.3.5. Inquérito civil nº 40/2019 (SIMP nº 000074-030/2019). Processo físico. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
irregularidades quanto à negativa de dispensação de alimentação especial para paciente criança. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Dr. Eny Marcos Vieira Pontes. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
3.3.6. Inquérito civil (SIMP nº 000203-172/2018). Processo físico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar denúncia
contra a SDU Norte, referente ao alagamento em uma obra realizada na Avenida Poty Velho. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Dra. Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
3.3.7. Procedimento preparatório nº 30/2020 (SIMP nº 000010-027/2020). Processo físico. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Assunto: Apurar demora na realização da cirurgia de ostectomia no Hospital Getúlio Vargas (HGV), de que a paciente necessita. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Eny Marcos Vieira Pontes. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
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3.3.8. Procedimento preparatório nº 06/2019 (SIMP nº 000127-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração.
Assunto: Apurar o funcionamento do transporte escolar de estudantes da Rede Estadual de Ensino, residentes na zona rural de Angical do Piauí.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Valesca Caland Noronha. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
3.3.9. Inquérito civil nº 166/2019 (SIMP nº 000139-340/2019). Processo eletrônico. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
Apurar irregularidades no IVConselho Tutelar de Teresina. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Joselisse Nunes de Carvalho
Costa. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
3.3.10. Inquérito civil (SIMP nº 000145-101/2018). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Averiguar a
existência de irregularidades na prestação dos serviços educacionais pelas Escolas Públicas Municipais, com violação, em tese, do princípio
administrativo da eficiência, bem como garantir a realização de políticas, na área de educação, necessárias para o aumento do IDEB no
Município de São José do Peixe. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Hosaías
Matos de Oliveira.
3.3.11. Inquérito civil (SIMP nº 000233-101/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Averiguar a
ocorrência de irregularidades no fornecimento de merenda escolar na Rede Pública Municipal de Ensino de Arraial, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Dr. José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
3.3.12. Inquérito civil (SIMP nº 000013-172/2018). Processo físico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar possível
suposta poluição ambiental ocasionada pelas atividades do empreendimento denominado Panificadora
Lusitana. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
3.3.13. Inquérito civil nº 09/2016 (SIMP nº 000026-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração. Assunto: Apurar a
distorção do número de policiais militares que atuam na cidade de Jardim do Mulato, com apenas um policial militar. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Dra. Valesca Caland Noronha. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
3.3.14. Inquérito civil nº 01/2019 (SIMP nº 000404-267/2018). Processo físico. Origem:
Promotoria de Justiça de Itainópolis. Assunto: Apreciar as divergências de valores salariais constantes nos balancetes apresentados à Câmara
Municipal, nos contracheques dos servidores e no portal da transparência, referente ao Município de Itainópolis. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Dra. Romana Leite Vieira. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
3.3.15. Inquérito civil nº 05/2017 (SIMP nº 000008-258/2017). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Investigar
possíveis atos de perseguição praticados pela Administração Pública do Município de Bocaina, durante a gestão do Sr. Nivardo Silvino de Sousa,
contra Servidores Públicos Municipais.Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Karine Araruna Xavier. Relator: Dr. Hosaías
Matos de Oliveira.
3.3.16. Inquérito civil nº 07/2018 (SIMP nº 000189-292/2019). Processo físico. Origem:
Promotoria de Justiça de Padre Marcos. Assunto: Apurar irregularidades referentes à prestação de contas do Município de Belém do Piauí do
exercício de 2004. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Tallita Luzia Bezerra Araújo. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
3.3.17. Inquérito civil nº 14/2020 (SIMP nº 000548-310/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí.
Assunto: Apurar a conduta do Prefeito de Pedro Laurentino, Sr. Hernande José de Sá Rodrigues, no exercício financeiro de 2014, sobre
contratação de pessoal sem concurso público ou teste seletivo e ausência de retenção do INSS dos contratados. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
3.3.18. Procedimento administrativo nº 01/2020 (SIMP nº 000005-348/2020). Processo
físico. Origem: 40ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar irregularidades no pagamento/recebimento de aposentadoria e pensão
por morte. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Verônica Rodrigues Sales. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
3.4 RELATOR: DR. FERNANDO MELO FERRO GOMES
3.4.1 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000732-161/2017. Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto:
Apurar suposta falta de repasse das contribuições previdenciárias dos Servidores Públicos do Poder Legislativo do Município do Morro do
Chapéu, relativos ao mês de dezembro de 2016, bem como às contribuições previdenciárias relativas ao mesmo mês. Prorrogação de prazo.
Promotor de Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
3.4.2 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000064-107/2017. Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: Apurar
possíveis atos atentatórios aos princípios da Administração Pública pela utilização de máquinas do PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento), com desvio de finalidade. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques. Relator: Fernando Melo Ferro
Gomes.
3.4.3 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000253-063/2017. Processo eletrônico. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto:
Apurar notícia de que a Sra. Maria Hilda de Sousa Teria sido declarada estável no serviço público municipal, apesar da mesma ter declarado ser
empregada doméstica. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
3.4.4 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000132-085/2016. Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto:
Averiguar a acessibilidade nos órgãos públicos municipais e em locais de uso coletivo no município de Corrente-PI. Prorrogação de prazo.
Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
3.4.5 Procedimento Preparatório - SIMP nº 001879-310/2019. Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí.
Assunto: Apurar irregularidades em concurso público e teste seletivo do Município de Lagoa do Barro do Piauí. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
3.4.6 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000252-101/2019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Averiguar inadequadas
instalações e falta de licenciamento ambiental do Matadouro Público de São José do Peixe, bem como tomar as medidas judiciais e extrajudiciais
necessárias para a garantia da ordem jurídica e dos interesses sociais, inclusive evitar danos à saúde dos consumidores. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
3.4.7 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000218-101/2019. Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano -PI. Assunto:
Averiguar a existência de irregularidades nas condições de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas edificações
públicas do Município de São José do Peixe, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação
da legislação pertinente. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Fernando Melo Ferro
Gomes.
3.4.8 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000173-107/2019. Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: Fiscalizar
a implementação das ações pelo Poder Público Municipal de SANTA ROSA DO PIAUÍ/PI, voltadas à criação do Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ) ou instalações análogas com fins à vigilância, à prevenção e ao controle de zoonoses, inclusive relativo a acidentes causados por animais
peçonhentos e venenosos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques.Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
3.4.9 Procedimento Preparatório - SIMP nº 000379-161/2020. Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto:
Apurar suposta irregularidade na contratação de empresa para prestação de serviços de informatização das equipes da saúde do Município de
Morro do Chapéu do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
3.4.10 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000195-101/2019. Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: Averiguar a
existência de irregularidades na nomeação de funcionários para exercer atividades na coleta de resíduos sólidos, varrição, transbordo,
manutenção de áreas verdes e sua destinação fina inclusive fornecimento de equipamento de Proteção Individual — EPI pelo Município de
Floriano-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
3.5 RELATORA: DRA. RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
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3.5.1. Inquérito Civil (SIMP Nº 000003-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Angical-PI. Assunto: Apurar falta de
iluminação pública em 04 (quatro) ruas do Bairro Montevideu II. Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relatora:
Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3.5.2. Inquérito Civil (SIMP Nº: 000029-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração-PI. Assunto: Apurar
irregularidades na contratação de servidores comissionados e sem concurso público no ano de 2013, no Município de Jardim do Mulato-PI.
Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3.5.3 Inquérito Civil (SIMP Nº:000046-097/2015). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: apurar
possíveis danos ambientais relativos ao completo represamento do Riacho Corrente, por parte do Sr. Pascoal, proprietário da Fazenda FrancoBrasileira, no Município Currais do Piauí, com fechamento do registro de sangramento da represa situada em sua propriedade, impossibilitando o
fluxo de seu córrego, que, ao longo, abastece diversas comunidades em seu curso, desaguando, abaixo, no Rio Gurgueia, o que vem
comprometendo o abastecimento de água de diversos moradores locais, dentre eles os integrantes do Assentamento São Marcos,da Localidade
Corrente do Pará e da Localidade Tabuleiro, além de prejudicar a formação de pequenas lagoas e córregos, provocando mortandade de peixes e
impedindo a dessedentação animal, afetando o bioma local. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora:
Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3.5.4 Inquérito Civil (SIMP Nº: 00120-081/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: Apurar a
suposta contratação de serviços especializados, sem a realização de licitação no Município de Bom Jesus-PI. Prorrogação de Prazo. Promotor de
Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3.5.5 Inquérito Civil (SIMP Nº 002507-100/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Averiguar a
construção de poços tubulares em propriedades particulares com recursos públicos do município de São José do Peixe/PI. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3.5.6 Inquérito Civil (SIMP Nº 000242-269/2017). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Averiguar a
ocorrência de irregularidades no contrato celebrado entre o município de São José do Peixe e a Empresa Posto Passagem da Canoa Ltda.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3.5.7 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000006-282/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Aroazes-PI. Assunto: Apurar
condições estruturais e acervo de uma Biblioteca Municipal em Aroazes-PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Sávio Eduardo
Nunes de Carvalho. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3.5.8 Inquérito Civil (SIMP Nº 000083-030/2019). Processo físico. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar possíveis
irregularidades na internação de paciente no Instituto Volta Vida. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes.
Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3.5.9 Inquérito Civil ( SIMP Nº: 000210-174/2016). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: Investigar as
condições de fornecimento de água para consumo humano no município de Piracuruca/PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:
Marcio Giorgi Carcará Rocha. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3.5.10 Procedimento Preparatório nº 07/2019 (SIMP Nº: 000215-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração-PI.
Assunto: Apurar possível crime de prevaricação praticado pelo Delegado de Polícia Civil que responde pela comarca de Angical do Piauí- PI.
Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3.5.11 Inquérito Civil Nº 029/2019 (SIMP: 000042-035/2019). Processo eletrônico. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:
Apurar a razão da ausência dos repasses do cofinanciamento dos serviços socioassistenciais previsto no Plano de Regionalização dos Serviços
de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, bem como acompanhar a implementação deste. Promoção de Arquivamento.
Promotora de Justiça: Joselisse Nunes de Carvalho Costa. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3.5.12 Inquérito Civil (SIMP: 000165-276/2017). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: Apurar
descaso com a saúde pública do município de São Francisco de Assis do Piauí-PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça:
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3.5.13 Inquérito Civil (SIMP Nº:000356-088/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: Apurar possível
inércia do poder executivo municipal de Dom Expedito Lopes pelo não encaminhamento dos Projetos de Lei Orçamentária (LDO e LOA).
Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo Silva. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3.5.14 Inquérito Civil (SIMP Nº 000002-282/2020). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Aroazes-PI. Assunto: Apurar suposto
pagamento indevido de diárias a vereadores do município de Aroazes -PI, no ano de 2011. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:
Sávio Eduardo Nunes de Carvalho. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3.5.15 Inquérito Civil (SIMP Nº 001233-019/2017). Processo físico. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI. Assunto: Apurar possíveis
irregularidades na criação dos cargos de Superintendentes Escolares. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Edilsom Pereira de
Farias. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3.5.16 Inquérito Civil (SIMP Nº 000250-101/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: Averiguar
possível ocorrência de ilegalidade na realização de bingos pela empresa Associação Renascer Vidas cujo nome fantasia é"prêmio FACIM", tendo
como entidade beneficiada Lions Clube de Floriano. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão.
Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3.5.17 Inquérito Civil (SIMP Nº 0000024-342/2018). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto:
Apurar ausência de peças componentes da prestação de contas enviadas ao TCE pelo município de Floresta do Piauí - exercício de 2010.
Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto
Costa Normando.
4. PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
4.1 SEI
4.1.1 PGA-SEI. 19.21.0378.0000992/2021-36. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da Noticia de Fato n°
034/2020 no Procedimento Preparatório n° 011/2021 — SIMP: 000117-030/2020, a fim de apurar possível negligência do atendimento prestado
por servidores do SAMU-Teresina quanto à recusa na realização dos primeiros socorros, bem como a demora no atendimento e deslocamento
até o HUT, de paciente idosa com sintomas de AVC, que veio a falecer;
4.1.2 PGA-SEI. 19.21.0378.0000991/2021-63. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento da Noticia de Fato n°
0371/2020— SIMP: 000128-030/2020, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na negativa de marcação de consulta e exame a
usuários da 'Rede Pública Municipal de Saúde;
4.1.3 PGA-SEI. 19.21.0090.0001015/2021-49. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: a conversão da Notícia de Fato nº
91/2019 (SIMP nº 000267-029/2019) em Procedimento Administrativo e da virtualização dos autos;
4.1.4 PGA-SEI. 19.21.0700.0001057/2021-47. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: Portaria nº 71/2020 - Procedimento
Administrativo nº SIMP 002100-361/2020, com a finalidade de acompanhar políticas púbicas de educação junto à Unidade Escolar Landri Sales,
escola da rede estadual de ensino em Picos, concernentes ao combate à evasão escolar;
4.1.5 PGA-SEI. 19.21.0700.0001054/2021-31. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: Portaria nº 66/2020 - Procedimento
Administrativo nº SIMP 002095-361/2020, com a finalidade de acompanhar políticas púbicas de educação junto à Escola Normal Oficial de Picos,
escola da rede estadual de ensino em Picos, concernentes ao combate à evasão escolar;
4.1.6 PGA-SEI. 19.21.0700.0001030/2021-97. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: Portaria nº 62/2020 - Procedimento
Administrativo nº SIMP 002091-361/2020, com a finalidade de acompanhar políticas púbicas de educação junto à Unidade Escolar Araújo Luz,
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escola da rede estadual de ensino em Picos, concernentes ao combate à evasão escolar;
4.1.7 PGA-SEI. 19.21.0378.0001105/2021-89. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento da Noticia de Fato n°
035/2020 (SIMP: 000126-030/2020), com a finalidade de apurar possíveis irregularidades quanto a negativa de fornecimento do medicamento
PrEPProfilaxia Pré-Exposi ao através da rede pública municipal de saúde;
4.1.8 PGA-SEI. 19.21.0378.0001106/2021-62. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento da Noticia de Fato n°
019/2020 (SIMP: 000044-027/2020), com a finalidade de apurar a falta do medicamento Prolopa BD 100/25 nas farmácias de Teresina,
necessário ao tratamento de mal de parkinson;
4.1.9 PGA-SEI. 19.21.0369.0001177/2021-26. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí/PI. Assunto: arquivamento do Inquérito
Civil n° 032/2020 SIMP 000237-310/2020;
4.1.10 PGA-SEI. 19.21.0090.0001186/2021-88. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP
n° 000136-029/2020 em Procedimento Administrativo;
4.1.11 PGA-SEI. 19.21.0090.0001179/2021-83. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 04/2020 - SIMP 000248-029/2019;
4.1.12 PGA-SEI. 19.21.0378.0001239/2021-60. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato/PI. Assunto: arquivamento dos
Procedimentos Administrativos n° 13/2019 (SIMP: 000008-096/2019) e 47/2018 (SIMP: 000140-096/2018);
4.1.13 PGA-SEI. 19.21.0090.0001281/2021-45. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão e virtualização da Notícia
de Fato n° 98/2019 SIMP n° 000199-030/2019 em Procedimento Administrativo;
4.1.14 PGA-SEI. 19.21.0090.0001252/2021-52. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: comunicação da virtualização dos
autos do Procedimento Administrativo n° 13/2017 (SIMP 000036-029/2017), que versa sobre "PESSOA IDOSA COM TRANSTORNO MENTAL E
DIFICULDADE DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR";
4.1.15 PGA-SEI. 19.21.0090.0001262/2021-73. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: solicitação de adoção de
providências para a realização de perícia técnica solicitada à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI desde 18.09.2019 nos
autos do Procedimento Administrativo n° 23/2017 (SIMP 000067-029/2017), que versa sobre a "ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N° 001/2017, FIRMADO COM O CONDOMÍNIO VILLA TROPICAL";
4.1.16 PGA-SEI. 19.21.0378.0001292/2021-84. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 12/2020 (SIMP N° 000220-030/2019);
4.1.17 PGA-SEI. 19.21.0378.0001291/2021-14. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação de prazo da Noticia de
Fato n° 49/2020 (SIMP N° 000202-030/2020);
4.1.18 PGA-SEI. 19.21.0378.0001293/2021-57. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 10/2020 (SIMP N°000181-030/2019);
4.1.19 PGA-SEI. 19.21.0284.0001463/2021-78. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de
ação - Inquérito Civil nº 54/2018 (SIMP 000051-025/2018) em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de Teresina, Ação de Restituição de Valores,
distribuída sob o nº 0014522-37.2014.8.18.0140 no PJe;
4.1.20 PGA-SEI. 19.21.0378.0001510/2021-18. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão do Procedimento
Preparatório n° 010/2020 no Inquérito Civil Público n° 010/2020 (SIMP: 000181- 030/2019), que objetiva apurar possíveis irregularidades na
transferência de paciente recém-nascido oriundo do município de Castelo do Piauí à Maternidade Wall Ferraz- CIAMCA;
4.1.21 PGA-SEI. 19.21.0700.0001495/2021-55. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: conversão da Notícia de Fato nº 01/2020B, em Procedimento Administrativo nº 01/2021 (SIMP nº 001546-361/2020);
4.1.22 PGA-SEI. 19.21.0700.0001487/2021-77. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração dos Procedimentos
Administrativos SIMP nº 000009-088/2021, nº 000010-088/2021 e nº 000011-088/2021;
4.1.20 PGA-SEI. 19.21.0378.0001510/2021-18. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: conversão do Procedimento
Preparatório n° 010/2020 no Inquérito Civil Público n° 010/2020 (SIMP: 000181- 030/2019), que objetiva apurar possíveis irregularidades na
transferência de paciente recém-nascido oriundo do município de Castelo do Piauí à Maternidade Wall Ferraz- CIAMCA;
4.3. E-DOC
4.2.1 E-DOC Nº 07010081548202024. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação Civil
Pública nº 0800156-11.2020.8.18.0055, referente ao Procedimento Administrativo nº 000171-267/2020.
4.2.2 E-DOC Nº 07010081550202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação Civil
Pública nº 0800125-88.2020.8.18.0055, referente ao Procedimento Administrativo nº 000171-267/2020.
4.2.3 E-DOC Nº 07010088032202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
seguintes Procedimentos Administrativos nº 000039-308/2020, 000057-062/2020, 000930-060/2019, 000258-308/2019 e 000012-063/2018.
4.2.4 E-DOC Nº 07010088024202064. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 000042-033/2020, versando sobre irregularidades na estrutura física da Escola Municipal Bom Jardim, o que teria afetado o andamento
regular das atividades escolas.
4.2.5 E-DOC Nº 07010088023202011. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Nº 018/2019 (SIMP: 000099-034/2019).
4.2.6 E-DOC Nº 07010088022202075. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Nº 017/2019 (SIMP: 000098-034/2019).
4.2.7 E-DOC Nº 07010082361202048. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório Nº 031/2019 (SIMP: 000167- 034/2019), em Inquérito Civil.
4.2.8 E-DOC Nº 07010087975202016. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 53/2020 (SIMP: 000229-107/2020), com o fito de apurar suposta situação de poluição ambiental e de risco à saúde da
população, provocadas pelo acúmulo de lixo e de água parada em terreno de propriedade privada.
4.2.9 E-DOC Nº 07010087969202069. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 508-161/2020, em Procedimento Preparatório.
4.2.10 E-DOC Nº 07010087960202058. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público nº 29/2019 (SIMP 000071-107/2019), com o fito de apurar possíveis irregularidades ocorridas no Pregão
Presencial nº 04/2018, bem como a consequente contratação da empresa SHEKINAH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS LTDA.
4.2.11 E-DOC Nº 07010087959202023. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 024/2020, em Inquérito Civil Público nº 015/2020, SIMP nº 52-156/2020, representação formulada pela EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., no qual aponta a existência de débito junto a concessionária, Portaria nº 051/2020.
4.2.12 E-DOC Nº 07010087958202089. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 19/2020 (SIMP: 000127-096/2019), instaurado com a finalidade de apurar suposta negativa no
fornecimento de medicamentos à paciente Regina Lúcia dos Santos Pereira.
4.2.13 E-DOC Nº 07010087956202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de a prorrogação de prazo do
Procedimento de Investigação Criminal - PIC nº. 01/2018 (simp 000365-203/2019).
4.2.14 E-DOC Nº 07010088049202068. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
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Procedimento Administrativo nº 000105-421/2020, apurar denúncia de dopagem indevida de pacientes por profissionais da saúde no Hospital
Regional Justino Luz (HRJL).
4.2.15 E-DOC Nº 07010088052202081. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 000024-089/2019, instaurado para averiguar suposta situação de risco vivenciada pela criança Laura Cristina de
Sousa Pontes.
4.2.16 E-DOC Nº 07010088053202026. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 004/2018 (SIMP 000202-310/2018), Implantação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Campo Alegre
do Fidalgo.
4.2.17 E-DOC Nº 07010087955202045. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº. 54/2020 - SIMP nº 000218-107/2020, com o fito de apurar atos de improbidades administrativas
relacionadas à suposta omissão do Hospital Regional Deolindo Couto de Oeiras-PI em cumprir decisão judicial referente ao Processo nº
0801224-71.2020.8.18.0030.
4.2.18 E-DOC Nº 07010087952202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 002007-361/2019, procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis da pessoa idosa
Raimunda Adalgisa da Luz, de 69 anos de idade.
4.2.19 E-DOC Nº 07010087951202067. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
seguintes Procedimentos Administrativos: 000224-088/2017, 000416-267/2019, 000469-089/2019, 000716-361/2020 e 001758-361/2019.
4.2.20 E-DOC Nº 07010087950202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 01/2020 autuada sob o SIMP nº 000017-201/2020, em Inquérito Civil Público.
4.2.21 E-DOC Nº 07010088089202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 68/2020 (SIMP n.º 000318-174/2020), o qual tem como finalidade acompanhar e fiscalizar o regular
funcionamento do Conselho Tutelar do município de São José do Divino/PI.
4.2.22 E-DOC Nº 07010088081202043. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo n.º 000489-089/2019, instaurado a partir de relatório do Conselho Tutelar de Picos-PI, pelo qual se noticia que a senhora Laura
Elane dos Santos teria levado a criança Ana Letícia Feitosa dos Santos para o Estado de São Paulo sem consentimento do genitor, Sr. Renato
Feitosa Holanda.
4.2.23 E-DOC Nº 07010088076202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento o Inquérito
Civil n° 06/2019, SIMP Nº 000319-161/2018, instaurado de ofício para apurar suposto prejuízo ao erário imputado ao gestor do Município de
Esperantina, em virtude de irregularidades em procedimento licitatório para aquisição de urnas e serviços funerários.
4.2.24 E-DOC Nº 07010088079202074. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 000200-267/2018, com o fim de apurar permuta de professores entre o Estado do Piauí e o Município de Isaías Coelho, na qual
haveria possíveis acumulações irregulares de funções públicas.
4.2.25 E-DOC Nº 07010088078202021. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
de Acompanhamento de Cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta - PATAC Nº 002/2019, SIMP Nº 000177-232/2019.
4.2.26 E-DOC Nº 07010088074202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João o Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato nº 000237-310/2020, em Inquérito Civil, com o fito de apurar não funcionamento da escola que funciona na localidade Lagoa do
Santo Eugênio, será fechada e que os alunos serão transferidos para a unidade escolar situada na localidade de Santa Maria do Canto.
4.2.27 E-DOC Nº 07010088094202012. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 30/2020 (SIMP nº 000034-033/2020), aberta com base em denúncia da Srª Cecília Maria Araújo Vieira, acerca de suposta prática de
bullying e discriminação contra adolescente por parte da Diretora da E. M. Jornalista João Emílio Falcão.
4.2.28 E-DOC Nº 07010088070202063. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom jesu-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil Público n°000046-081/2019, instaurado em razão de recebimento de Ofício de n° 189/2019, oriundo da Ouvidoria do Ministério
Público do Estado do Piauí, no qual notícia recebimento de formulário eletrônico informando possível prática de cartel pelos postos de
combustível na cidade de Bom Jesus-PI.
4.2.29 E-DOC Nº 07010088069202039. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom jesu-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP n°000220-081/2020, que trata de relatório psicossocial realizado pelo CRAS de Redenção do Gurgueia-PI,
descrevendo situação de vulnerabilidade e maus-tratos dos idosos Rosal Dias Rocha e Arabela Ferreira Lustosa.
4.2.30 E-DOC Nº 07010088068202094. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Correntes-PI. Assunto: comunicação de indeferimento da
instauração de procedimento relacionado ao Atendimento ao Público nº 000.811-083/2020 (SIMP/MPPI Nº 000.811-083/2020).
4.2.31 E-DOC Nº 07010088062202017. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação Civil
Pública nº 0814365-21.2020.8.18.0140 no PJE, nos autos do Procedimento Preparatório nº 08/2020 (000089-424/2020).
4.2.32 E-DOC Nº 07010088061202072. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 41/2020, SIMP 000221-089/2020, o instaurado com finalidade de averiguar situação de risco vivenciada pela adolescente Luana
dos Santos Martins Adriano.
4.2.33 E-DOC Nº 07010088060202028. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 15/2018, SIMP 000200-090/2018, instaurado pelo Ministério Público, tendo como objeto o acompanhamento e
fiscalização do fornecimento de tratamento de saúde adequado ao Sr. João Batista de Sousa.
4.2.34 E-DOC Nº 07010088059202011. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 08/2019, SIMP 000754-090/2018, instaurado pelo Ministério Público através das declarações prestadas pela Sra. Lucimar Maria
da Rocha, informando, em síntese, que seu pai Antônio José dos Santos é portador da Doença de Parkinson e que necessita dos medicamentos
Entacapona e Amantadina, havendo atraso no fornecimento desses fármacos por parte da Farmácia de Medicamentos Excepcionais de Picos-PI.
4.2.35 E-DOC Nº 07010088058202059. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 0000278-310/2020, EPIS E TESTES DIAGNÓSTICOS.
4.2.36 E-DOC Nº 07010088056202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000019-421/2020, instaurado para acompanhar as Unidades Básicas de Saúde dos Municípios de Itainópolis,
Vera Mendes e Isaías Coelho, durante o período de pandemia da COVID-19.
4.2.37 E-DOC Nº 07010088055202015. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 000252-089/2019, o instaurado para acompanhar/fiscalizar o processo de escolha dos membros do Conselho
Tutelar do Município de Geminiano-PI.
4.2.38 E-DOC Nº 07010088054202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato nº 000438-240/2020, visando acompanhar a prestação alimentícia a atender a necessidade dos menores A. M. DA S e A. M.
DA S..
4.2.39 E-DOC Nº 07010087949202098. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
de investigação do Inquérito Civil Público nº 05/2018 - SIMP: 000169-201/2018, instaurado com o fito de fiscalizar/acompanhar o Plano Municipal
de Atendimento Socioeducativo de Alvorada do Gurgueia.
4.2.40 E-DOC Nº 07010087948202043. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 99/2020, SIMP nº 002442-361/2020.
4.2.41 E-DOC Nº 07010087947202015. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
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Inquérito Civil nº 40/2019, SIMP 000178-088/2019.
4.2.42 E-DOC Nº 07010087938202016. Origem: GERCOG. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento Investigação Criminal nº
000138-208/2019, informa sobre a existência de "laranja", ou seja, interposta pessoa, diga-se, CESAR ANTÔNIO GIARETTON, que figuraria
apenas formalmente como proprietário de imóvel denominado "Fazenda Chapada" em Gilbués/PI, que seria, de fato, de propriedade de terceiro NAOR TRINDADE FOLHA.
4.2.43 E-DOC Nº 07010087851202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 03/2020, SIMP Nº 954-166/2019, em Procedimento Preparatório.
4.2.44 E-DOC Nº 07010087935202074. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n.º 000578-174/2020, em Inquérito Civil, com a finalidade de investigar o funcionamento de uma fábrica de cerâmica, sem as licenças
ambientais necessárias, gerando poluição e degradação ao meio ambiente.
4.2.45 E-DOC Nº 07010088095202067. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 23/2020 (SIMP n.º 000381-174/2019), o qual tem como finalidade acompanhar a realização da matrícula escolar
do aluno Sebastião da Conceição dos Santos no ano letivo de 2020.
4.2.46 E-DOC Nº 07010088139202059. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 49/2020, firmado nos autos do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil 49/2020 (SIMP nº 000037-107/2020), com o fito de
apurar a criação de porcos e bodes em chiqueiros existentes na residência do "Sr. Expedito", sito à Rua Deca Barbosa, Bairro Várzea, no
município de Oeiras/PI, provocando mal cheiro.
4.2.47 E-DOC Nº 07010088123202046. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000899-090/2019, acompanhar e fiscalizar a criação, estruturação e funcionamento dos Conselhos Municipais de
Direitos da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa no Município de Santa Cruz do Piauí.
4.2.48 E-DOC Nº 07010088161202015. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do o Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 31/2020 (SIMP 000168-107/2020), com o fito de apurar eventual negligência
em se providenciar internação da paciente Maria José da Conceição no Hospital Regional Deolindo Couto ou em outro hospital apto a atendê-la.
4.2.49 E-DOC Nº 07010088152202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendação Ministerial
n.º 159/2020, expedida nos autos do Inquérito Civil n.º 14/2019 (SIMP: 000219-174/2019).
4.2.50 E-DOC Nº 07010088162202043. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 55/2020 (SIMP: 000227-107/2020), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na contratação de docentes da área
Educação Física, sem qualificação e/ou registro no Conselho Competente.
4.2.51 E-DOC Nº 07010088150202019. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo (SIMP n°000095-081/2019).
4.2.52 E-DOC Nº 07010088148202041. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do o Inquérito Civil nº 35/2019 (SIMP 000078- 107/2019), com o fito de apurar possível falta de transporte escolar para deslocamento dos
discentes da Rede Estadual de Ensino no município de São Francisco do Piauí.
4.2.53 E-DOC Nº 07010088147202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 31/2019 (SIMP 000074- 107/2019), instaurado no âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, com o fito de
apurar possível direcionamento de licitação para fins de contratação da empresa ALVORADA LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA-ME (CNPJ Nº 15.274.647/0001-89) para fornecimento de passagens rodoviárias e despachos de malotes para atender famílias carentes
atendidas por programas sociais.
4.2.54 E-DOC Nº 07010088165202087. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n.º 09/2020, em Procedimento Administrativo n.º 107/2020 (SIMP n.º 000082-174/2020), o qual tem como objetivo averiguar suposta
situação de vulnerabilidade e violação de direitos vivenciada pelos idosos João Mota Filho (76 anos) e Barbara Muniz da Mota (76 anos).
4.2.55 E-DOC Nº 07010088163202098. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório Eleitoral n.º 04/2020 (SIMP 000152-200/2020), com o objetivo de investigar eventual prática captação ilícita de sufrágio, conforme
art. 41-A, da Lei n.º 9.504/97.
4.2.56 E-DOC Nº 07010088145202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia de Fato em Procedimento Administrativo nº 000115-237/2020.
4.2.57 E-DOC Nº 07010088144202061. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 33/2019 (SIMP 000070- 107/2019), com o fito de apurar possível direcionamento de licitação para fins de contratação
da empresa UNIVERSAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ Nº 05.362.949/0001-55) no procedimento licitatório relativo à Carta convite nº
001/2018, para realização de serviços de engenharia para reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBSs.
4.2.58 E-DOC Nº 07010088166202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n.º 07/2020, em Procedimento Administrativo n.º 108/2020 (SIMP n.º 000078-174/2020), o qual tem como objetivo 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.
4.2.59 E-DOC Nº 07010088141202028. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 75/2020, SIMP 000316-089/2020, com o escopo de promover ações, como parceiro do Projeto da 9ª GRE, atinente à busca
ativa de alunos, que deixaram de frequentar a escola ou de participar das atividades desenvolvidas durante o período de pandemia.
4.2.60 E-DOC Nº 07010088140202083. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil n° 24/2017, SIMP 000771-206/2017, visando apurar suposto acúmulo ilegal de cargos públicos pela Sra. Ana Patrícia de
Medeiros Soares e Silva.
4.2.61 E-DOC Nº 07010088167202076. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n.º 08/2020, em Procedimento Preparatório n.º 46/2020 (SIMP n.º 000080-174/2020), o qual tem como finalidade de investigar
irregularidades relacionadas ao não cumprimento de carga horária dos profissionais da saúde do município de São José do Divino.
4.2.62 E-DOC Nº 07010088121202057. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 000275-262/2018, tendo por objeto requerimento de Tratamento Fora do Domicílio ao Sr. Francisco de Assis
Silva.
4.2.63 E-DOC Nº 07010088182202014. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 031/2019 (SIMP/MPPI nº 000968-085/2019), a fim de avaliar o Termo de Declarações prestado por NELSON DA
CUNHA LUSTOSA REIS, no qual relata que o seu filho NECIVAL SOUZA LUSTOSA, maior de idade, é usuário e dependente de substâncias
químicas há aproximadamente 15 (quinze) anos, clamando, portanto, por internação dele.
4.2.64 E-DOC Nº 07010088174202078. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000715-325/2020.
4.2.498 E-DOC Nº 07010088112202066. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Investigatório Criminal nº 002/2020 (SIMP nº 000099-173/2020).
4.2.65 E-DOC Nº 07010088111202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
acompanhamento do Procedimento Administrativo n.º 09/2019 (SIMP n.º 000371-174/2017), com a finalidade de apurar notícia de existência de
débitos junto à Agespisa, referente a prestação de contas do município de Piracuruca, no ano de 2013.
4.2.66 E-DOC Nº 07010088110202077. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
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investigação do Inquérito Civil n.º 21/2014 (SIMP n.º 000421-174/2016), com a finalidade de investigar a perfuração de poços para extração de
água subterrânea no município de São João da Fronteira.
4.2.67 E-DOC Nº 07010088108202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
investigação do Procedimento Preparatório n.º 22/2020 (SIMP n.º 000428-174/2020), com a finalidade de investigar possível ato de adoção à
brasileira de menor natural da cidade de Piracuruca/PI.
4.2.68 E-DOC Nº 07010088107202053. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Eleitora nº 000025-224/2020, ACOMPANHAR E FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CONTIDAS NO
DECRETO ESTADUAL Nº 19.164, DE 20 DE AGOSTO DE 2020, QUE APROVOU O PROTOCOLO ESPECÍFICO COM MEDIDAS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO DO SARSCOV-2 (COVID-19).
4.2.69 E-DOC Nº 07010088183202069. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 011/2020 (SIMP/MPPI nº 000105-085/2020), destinado a acompanhar a implementação do Plano Operativo do
Hospital Regional de Corrente para atender a demanda decorrente da COVID-19.
4.2.70 E-DOC Nº 07010088104202011. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 000004-003/2020, possível prática abusiva por parte da academia SELF IT ACADEMIA.
4.2.71 E-DOC Nº 07010088184202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público SIMP n° 000012-277/2017, instaurado com intuito de fomentar e acompanhar a elaboração do plano municipal de
atendimento socioeducativo no Município de Cristalândia do Piauí/PI.
4.2.72 E-DOC Nº 07010088106202017. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 37/2018, SIMP 000604-206/2018.
4.2.73 E-DOC Nº 07010088105202064. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Eleitoral (SIMP nº 000006-224/2020), cujo objeto era acompanhar e fiscalizar todos os atos referentes à propaganda
eleitoral, bem como garantir a lisura das medidas adotadas pelos gestores públicos municipais de Floriano em face da situação de emergência
em saúde pública em âmbitos internacional.
4.2.74 E-DOC Nº 07010088185202058. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público n. 000.205-085/2019, a partir da necessidade de verificação do exercício da docência em educação física na educação
infantil, no ensino fundamental e no ensino médio em escolas públicas e particulares no município de Sebastião Barros/P.
4.2.75 E-DOC Nº 07010088229202041. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 001365-089/2018, instaurado para acompanhar a então adolescente Adailson Martins de Moura.
4.2.76 E-DOC Nº 07010088227202051. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo nº 001306-089/2018, instaurado para acompanhar as crianças João Pedro e Marcos William.
4.2.77 E-DOC Nº 07010088226202014. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 206-076/2019, i instaurado em 20/05/2019 com a finalidade de apurar venda de bebidas alcoólicas.
4.2.78 E-DOC Nº 07010088114202055. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2017 (SIMP nº 000148- 094/2017).
4.2.79 E-DOC Nº 07010088222202028. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 12/2020, em Procedimento Administrativo nº 31/2020 (SIMP nº 000114-246/2020).
4.2.80 E-DOC Nº 07010088219202012. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Procedimento Administrativo SIMP n° 000101-081/2019.
4.2.81 E-DOC Nº 07010088218202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 09/2020, em Procedimento Administrativo nº 30/2020 (SIMP nº 000056-246/2020).
4.2.82 E-DOC Nº 07010088217202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 08/2020, em Procedimento Administrativo nº 29/2020 (SIMP nº 000055-246/2020).
4.2.83 E-DOC Nº 07010088216202071. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000373-088/2019, instaurada para análise de potencial desorganização administrativa municipal, notadamente, quanto a
gestão financeira e orçamentária, de pessoal e em seara administrativa procedimental (processo administrativo) nos Municípios termos das
Promotorias de Picos.
4.2.84 E-DOC Nº 07010088206202035. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 33/2020 (SIMP nº 000036-033/2020), aberta com base em denúncia do Srª. Antônio Francisco Soares E. Silva, acerca de suposta
negativa de matrícula à estudante Raynara Soares da Silva, pela modalidade de cotas raciais, na Universidade Estadual do Piauí.
4.2.85 E-DOC Nº 07010088193202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n.º 28/2020 (000650-246/2020), a fim de acompanhar e solucionar a situação dos pacientes com doença renal
crônica no município de Luzilândia (PI).
4.2.86 E-DOC Nº 07010088190202061. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº. 45/2019 - SIMP nº 000138-109/2020, com o fito de aplicar medidas de proteção à adolescente Aline Gabriely de
Sousa Borges que lhe garantam condições para seu integral desenvolvimento.
4.2.87 E-DOC Nº 07010088189202036. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP N°. 000037-065/2019, negativa de acesso a relatórios resultantes de inspeções realizadas no âmbito da
Atenção Básica do Município de Parnaíba-PI.
4.2.88 E-DOC Nº 07010088233202016. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório SIMP n° 001136-100/2020, o instaurado com a finalidade de averiguar a ocorrência de irregularidades na
execução do contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ e a Empresa ALVORADA LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA - ME.
4.2.89 E-DOC Nº 07010088188202091. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº SIMP/MPPI nº 000.487-085/2019, visando apurar eventual desvio de função dos servidores do ensino fundamental em escolas
públicas do município de Corrente-PI.
4.2.90 E-DOC Nº 07010088187202047. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº SIMP/MPPI nº 000.206-085/2019, instaurado em 20 de março de 2019, a partir da necessidade de verificação do exercício da
docência em educação física na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio em escolas públicas e particulares no município de
Cristalândia do Piauí-PI.
4.2.91 E-DOC Nº 07010088102202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil n.º 32/2020 (SIMP n.º 000414- 174/2020), o qual tem como assunto investigar irregularidades na compra, venda e registro do imóvel
Piçarreira, localizado no município de Piracuruca.
4.2.92 E-DOC Nº 07010088103202075. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000150-340/2019.
4.2.93 E-DOC Nº 07010088098202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 16/2020, expedida nos autos do Procedimento Administrativo nº 000003-413/2020.
4.2.94 E-DOC Nº 07010088302202083. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Notícia de Fato SIMP n° 000369-240/2020, instaurada para apurar supostas aglomerações na Praça Arena Tapuia, com a presença de
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crianças e adolescentes, entre estes alguns fazendo uso de bebida alcoólica.
4.2.95 E-DOC Nº 07010088297202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 14/2020 (SIMP n.º 000067-174/2020), o qual tem como objetivo acompanhar realização de correição ordinária
interna na 2.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca.
4.2.96 E-DOC Nº 07010082595202095. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de virtualização de todos os
procedimentos administrativos extrajudiciais no âmbito da 2.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI.
4.2.97 E-DOC Nº 07010088295202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público nº 000109-237/2019.
4.2.98 E-DOC Nº 07010088287202073. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório Nº 23/2020 (SIMP Nº 000189-027/2019), instaurado nesta Promotoria de Justiça a fim de apurar denúncia quanto a
demora injustificada na realização de procedimento cirúrgico de colocação de protese de revisão no joelho de que necessita o paciente no
Hospital Getúlio Vargas- HGV.
4.2.99 E-DOC Nº 07010088286202029. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo SIMP n° 000983-310/2019.
4.2.100 E-DOC Nº 07010088279202027. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 008/2018 (SIMP 000206-310/2018), Implantação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Pedro
Laurentino.
4.2.101 E-DOC Nº 07010088278202082. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 005/2018 (SIMP 000203-310/2018), Implantação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Capitão
Gervásio Oliveira.
4.2.102 E-DOC Nº 07010088277202038. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório nº 017/2020 (SIMP 000360-310/2020), apura denúncia feita pelo Vereador Antônio de Souza Neto, onde
noticia a esta Promotoria de Justiça, com apresentação de documentos, que durante os anos de 2017, 2018 e 2019, houve uma diferença de
quase 70% no repasse ao INSS das contribuições dos servidores municipais de Capitão Gervásio Oliveira.
4.2.103 E-DOC Nº 07010088276202093. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 143/2020 (SIMP 000691-310/2020), SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (DILAPIDAÇÃO DE
PATRIMÔNIO PÚBLICO).
4.2.104 E-DOC Nº 07010088274202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº. 13/2020 (simp 000322-203/2020).
4.2.105 E-DOC Nº 07010088268202047. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório nº 016/2020 (SIMP 000518-310/2020).
4.2.106 E-DOC Nº 07010088266202058. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Sõ João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo da Notícia de Fato SIMP n° 47/2020 SIMP 000260-191/2020.
4.2.107 E-DOC Nº 07010088264202069. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
seguintes Procedimentos: 000704-325/2020, 000586-325/2020, 000104-325/2020, 000356-325/2020 e 000109-325/2020.
4.2.108 E-DOC Nº 07010088262202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n° 000050-237/2020, em Inquérito Civil Público n° 000050-237/2020, em trâmite nesta Promotoria, para fins de apurar suposta
Improbidade Administrativa no município de Campinas do Piauí.
4.2.109 E-DOC Nº 07010088259202056. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 000406-230/2020, qual se noticia que a Sra. Maria Rosicléia Santos Vieira é portadora de doença mental e que estaria
maltratando seu filho menor, de apenas 05 (cinco) meses de idade, inclusive se recusando a alimentá-lo.
4.2.110 E-DOC Nº 07010088258202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
investigação do Procedimento Preparatório n.º 28/2020 (SIMP n.º 000097-174/2020), com a finalidade de investigar a omissão do executivo
municipal de São João da Fronteira no repasse do abono salarial advindo do fundo PIS/PASEP aos conselheiros tutelares.
4.2.111 E-DOC Nº 07010088254202023. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n° 000646-237/2019, em Inquérito Civil Público n° 000646-237/2019, em trâmite nesta Promotoria, para fins de providências quanto
a decisão no processo que tem como parte autora a Sra. CARLA JANAÍNA RODRIGUES SILVA e como réu O MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ.
4.2.112 E-DOC Nº 07010088253202089. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n° 000010-237/2020, em Inquérito Civil Público n° 000010-237/2020, em trâmite nesta Promotoria, para fins de apurar declarações
prestadas pelo Sr. JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA, referente à situação da estrada que liga Simplício Mendes a Localidade Ligeiro, Zona Rural
de Simplício Mendes-PI.
4.2.113 E-DOC Nº 07010088247202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de declínio de
atribuição referente ao Inquérito Civil (SIMP nº 000698-237/2017).
4.2.114 E-DOC Nº 07010088246202087. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000758-267/2019, instaurado para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das recomendações elaboradas no
Relatório técnico da Gerência de Atenção Básica do Estado do Piauí para regularizar as UBS's de Itainópolis.
4.2.115 E-DOC Nº 07010088244202098. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2020 (SIMP 000239-175/2020).
4.2.116 E-DOC Nº 07010088243202043. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000018-033/2020, versando sobre suposta utilização indevida de doações destinadas ao CMEI Hercília Torres de Almeida por
parte da diretora do educandário.
4.2.117 E-DOC Nº 07010088241202054. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação
referente ao Procedimento Preparatório nº 07/2020 (000111-424/2020), distribuída sob o nº 0827252-37.2020.8.18.0140 no PJe.
4.2.118 E-DOC Nº 07010088238202031. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 007/2020 (SIMP/MPPI nº 000015-085/2020), destinado ao acompanhamento do Controle e Prevenção e
Proliferação do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
4.2.119 E-DOC Nº 07010088143202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Eleitoral nº 01/2020 sob SIMP Nº 14-167/2020.
4.2.120 E-DOC Nº 07010088235202013. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 000.569-085/2018.
4.2.121 E-DOC Nº 07010088340202036. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n.º 44/2020 (SIMP n.º 000707-174/2020), o qual tem como objetivo investigar falta de estrutura física, equipamentos e
profissionais especializados na maternidade São Raimundo.
4.2.122 E-DOC Nº 07010088336202078. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n° 000602-237/2019, em Inquérito Civil Público n° 000602-237/2019, em trâmite nesta Promotoria, para fins de apurar ato de
Improbidade Administrativa cometido pela então vereadora e Presidente da Câmara Municipal Ribeira do Piauí a Sra. SYLANA MARIA AGUIAR
SILVA.
Página 13

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 808 Disponibilização: Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 Publicação: Quinta-feira, 18 de Fevereiro de 2021

4.2.123 E-DOC Nº 07010088342202025. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público SIMP n° 000461-271/2019, instaurado visando investigar o teor da representação formulada pelo vereador Jesse James
Lima Miranda, noticiando que a Resolução nº. 001/2019, datada de 14/02/2019.
4.2.124 E-DOC Nº 07010088335202023. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato, em Procedimento Administrativo n° 000562-237/2019, para fins de apurar depoimento feito pela Sra. Elaine Silva Rodrigues, quanto
a recusa de atendimento de fisioterapia residencial para a Sra. ERICA OLIVEIRA CARDOS.
4.2.125 E-DOC Nº 07010088343202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Investigatório Criminal nº. 01/2019, SIMP nº 000599-237/2018.
4.2.126 E-DOC Nº 07010088347202058. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogou o prazo
do Procedimento Preparatório nº 012/2020 (SIMP 000490-310/2020), apura relatos encaminhados por meio de aplicativo de mensagem
WhatsApp pelos Conselhos Tutelares de João Costa e São João do Piauí.
4.2.127 E-DOC Nº 07010088351202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 071/2019 (SIMP 000852-310/2019), transparência no legislativo de Nova Santa Rita.
4.2.128 E-DOC Nº 07010088352202061. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Preparatório (PP), autuado sob o SIMP 000199-177/2020, originário da Procuradoria da República do Município de Picos,
instaurado com a finalidade de investigar irregularidades no Município de Novo Oriente do Piauí.
4.2.129 E-DOC Nº 07010088303202028. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA referente a NOTÍCIA DE FATO de SIMP nº 000443-237/2020.
4.2.130 E-DOC Nº 07010088323202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº. 14/2020 (simp 000323-203/2020), situação de saúde da idosa Rita Pereira Nunes Veloso e suposta negligência
da Secretaria de Saúde do Município de Canavieira.
4.2.131 E-DOC Nº 07010088321202018. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório (PP) n. 10/2020, autuado sob o SIMP 000086-177/2020, tendo por objeto apurar e fiscalizar eventual
utilização de recursos públicos municipais para realização de festas e shows artísticos, no Pré-Carnaval e Carnaval, de 2020.
4.2.132 E-DOC Nº 07010088408202087. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 000545-310/2020, relativo a realização de despesas com ausência de procedimento licitatório ou com despesas realizadas
continuamente e de forma fragmentada, inobservando o disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
4.2.133 E-DOC Nº 07010088407202032. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 0000276-310/2020), ACOMPANHAR A IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO OPERATIVO EMERGENCIAL DO
HOSPITAL REGIONAL TERESINHA NUNES DE BARROS PARA ATENDER A DEMANDA DECORRENTE DA COVID-19, SITUADO NO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ.
4.2.134 E-DOC Nº 07010088406202098. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000512-310/2020, para apurar ato de improbidade administrativa praticado pelo Prefeito Municipal de São João
do Piauí, Sr. Gil Carlos Modesto Alves, em razão da realização de diversos eventos de programas sociais do município em sua residência.
4.2.135 E-DOC Nº 07010088405202043. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n° 000449-310/2020), SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.
4.2.136 E-DOC Nº 07010088404202015. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento da Ação Civil
Pública nº 0827621-31.2020.8.18.0140 no Pje, referente ao Inquérito Civil nº 01/2019 (000016-025/2019).
4.2.137 E-DOC Nº 07010088399202024. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório n°003/2019 (SIMP n°000176-150/2019), que dispunha como objetivo apurar suposto Desvio de Finalidade na
utilização dos veículos destinados ao Transporte Escolar do Município de Lagoa do Piauí — PI.
4.2.138 E-DOC Nº 07010088397202035. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n° 000616-237/2019, em Inquérito Civil Público n° 000616-237/2019, em trâmite nesta Promotoria, para fins de apurar o caso do
menor Gabriel Mendes, diagnosticado com um tumor no cérebro, havendo a necessidade de trocar o botton, que não é financiado pelo SUS.
4.2.139 E-DOC Nº 07010088395202046. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n.º 35/2020 em Procedimento Administrativo n.º 106/2020 (SIMP n.º 000375-174/2020), o qual tem como objetivo acompanhar situação de
aglomeração de pessoas em estabelecimentos comerciais no município de São João da Fronteira, em descumprimento ao Decreto Municipal n.º
024/2020.
4.2.140 E-DOC Nº 07010088409202021. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 0000217-310/2019), SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO ADOLESCENTE.
4.2.141 E-DOC Nº 07010088393202057. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n° 000604-237/2019, em Inquérito Civil Público n° 000604-237/2019, em trâmite nesta Promotoria, para fins de apura ato de
Improbidade Administrativa cometido pela então vereadora e Presidente da Câmara Municipal Ribeira do Piauí a Sra. SYLANA MARIA AGUIAR
SILVA, quanto ao pagamento à vereadora 59 dias de diária sem os respectivos diplomas/certificados/documentos comprovatórios.
4.2.142 E-DOC Nº 07010088392202011. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo N° 004/2020 (SIMP 000005-424/2020), Fomento nos municípios integrantes da regional da implantação de medida
de acolhimento familiar (família acolhedora) ou na impossibilidade fática, a criação de cadastro emergencial e preparação de famílias para
acolherem crianças e adolescentes as quais forem aplicadas a medida protetiva de colocação em família substituta.
4.2.143 E-DOC Nº 07010088389202099. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil 003/2020 (SIMP:000124-034/2019), medidas de prevenção à contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19).
4.2.144 E-DOC Nº 07010088410202056. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 001436-310/2019, Averiguação de Paternidade instaurado nesta Promotoria de Justiça através de informações
prestadas pela genitora da criança D. B. .
4.2.145 E-DOC Nº 07010088385202019. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 004/2020 SIMP 00005-424/2020, Fomento nos municípios integrantes da regional da implantação de medida de
acolhimento familiar (família acolhedora) ou na impossibilidade fática, a criação de cadastro emergencial e preparação de famílias para
acolherem crianças e adolescentes as quais forem aplicadas a medida protetiva de colocação em família substituta.
4.2.146 E-DOC Nº 07010088411202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 000521-310/2020, improbidade administrativa.
4.2.147 E-DOC Nº 07010088412202045. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000608-310/2020, MAL ATENDIMENTO E COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS EM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PELA
EMPRESA EQUATORIAL ENERGIA.
4.2.148 E-DOC Nº 07010088379202053. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório nº SIMP 003252-019/2019, em Inquérito Civil, visando apurar possível contratação de profissionais de saúde lotados
no Pronto Socorro do Dirceu Arcoverde II (Unidade de Saúde Alberto Neto) sem concurso público.
4.2.149 E-DOC Nº 07010088377202064. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 08/2019 (SIMP n.º 000124-174/2018), o qual tem como objetivo acompanhar possível má gestão dos recursos do
FUNDEB pela prefeitura de São José do Divino.
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4.2.150 E-DOC Nº 07010088376202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 000405-230/2020.
4.2.151 E-DOC Nº 07010088375202075. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
autos da Notícia de Fato 000331-361/2020, irregularidades, em tese, praticadas no Município de São Luís do Piauí, das quais, aos olhos
ministeriais.
4.2.152 E-DOC Nº 07010088373202086. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório nº 018/2020 (SIMP 001862-310/2019), cujo objeto versa sobre apuração de suposta irregularidades no cargo
de controlador da Câmara Municipal de Nova Santa Rita.
4.2.153 E-DOC Nº 07010088418202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 82/2020 (SIMP n.º 000132-174/2020), o qual tem como finalidade fiscalizar as ações do poder público municipal
de São João da Fronteira/PI no combate e prevenção do Coronavírus (Covid-19).
4.2.154 E-DOC Nº 07010088358202038. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato SIMP n° 000866-310/2020, SUPOSTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE CRIANÇA.
4.2.155 E-DOC Nº 07010088357202093. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 077/2019 (SIMP 000150-310/2017), Apuração de ato de improbidade administrativa.
4.2.156 E-DOC Nº 07010088355202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 000854-310/2019, Transparência no legislativo de João Costa.
4.2.157 E-DOC Nº 07010088354202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 000853-310/2019, Transparência no legislativo de Capitão Gervásio Oliveira.
4.2.158 E-DOC Nº 07010088350202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 000851-310/2019, Transparência no legislativo de Lagoa do Barro do Piauí.
4.2.159 E-DOC Nº 07010088346202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 000205-310/2018, Implantação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Nova Santa Rita.
4.2.160 E-DOC Nº 07010088345202069. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de declínio parcial nos
autos da Notícia de Fato nº 002725-361/2020.
4.2.161 E-DOC Nº 07010088334202089. Origem: GAECO. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio n°
04/2019, protocolo SIMP: 000013-21E/2019.
4.2.162 E-DOC Nº 07010088419202067. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
desentranhamento Inquérito Civil Público SIMP sob nº. 000129-065/2018 e decisão de homologação do declínio de competência.
4.2.163 E-DOC Nº 07010088333202034. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato, em Procedimento Administrativo n° 000220-237/2020, para fins de apurar a situação da Menor F.C.C, no município de Campinas do
Piauí-PI.
4.2.164 E-DOC Nº 07010088330202017. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo
de investigação do PIC nº 001/2020, SIMP nº 31-155/2020, instaurado a partir da Portaria nº 04/2020 que tem por objeto investigar suposta
ocorrência de maus tratos praticados em face de detentos situados na Unidade Prisional Colônia Agrícola Major César.
4.2.165 E-DOC Nº 07010088326202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n° 000078-237/2020, em Inquérito Civil Público n° 000078-237/2020, em trâmite nesta Promotoria, para fins de apurar denúncia feita
na Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, em face da Prefeitura Municipal de Conceição do Canindé e da Servidora Arilucia.
4.2.166 E-DOC Nº 07010088470202079. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luis Correia-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
seguintes Procedimentos: ICP nº 001/2020, SIMP 000070-197/2020 e ICP nº 002/2020, SIMP 000071-197/2020.
4.2.167 E-DOC Nº 07010088471202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
seguintes Procedimentos: 000704-325/2020, 000586-325/2020, 000104-325/2020, 000356-325/2020 e 000109-325/2020.
4.2.168 E-DOC Nº 07010088472202068. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 38/2020, em Procedimento Preparatório nº 31/2020-SIMP n° 379-161/2020.
4.2.169 E-DOC Nº 07010088469202044. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n° 002342-054/2019, tem por objeto a apuração de condutas dos agentes na penitenciária mista de Parnaíba nos dias de
visita às pessoas com restrição de liberdade.
4.2.170 E-DOC Nº 07010087785202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia
de Fato, em Procedimento Preparatório nº 04/2020 sob SIMP Nº 955-166/2019.
4.2.171 E-DOC Nº 07010088467202055. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n° 000828-054/2018, tem por objeto a apuração de supostos crimes ambientais praticados pela empresa M.S.ALVES
CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
4.2.172 E-DOC Nº 07010088465202066. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo da Notícia de Fato Nº 55/2020 SIMP 000314-191/2020.
4.2.173 E-DOC Nº 07010088475202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
seguintes Procedimento: 000091-325/2020, 000092-325/2020, 000093-325/2020 e 000074-283/2019.
4.2.174 E-DOC Nº 07010088457202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo (SIMP nº 000010-370/2020) que tramita no Grupo Regional de Promotorias Integradas - Picos - Saúde Suplementar
e Relações de Consumo- Picos.
4.2.175 E-DOC Nº 07010088454202086. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº. 46/2020 - SIMP nº 000144-109/2020, com o fito de aplicar medidas de proteção ao adolescente Yure Silva da
Costa que lhe garantam condições para seu integral desenvolvimento.
4.2.176 E-DOC Nº 07010088449202073. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de notificação recomendatória nº
59/2020, protocolo SIMP 000169-411/2020.
4.2.177 E-DOC Nº 07010088477202091. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do o
Procedimento Administrativo nº 23/2020 (SIMP: 000241-107/2020), com o objetivo de acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de
Conduta firmado nos autos do Inquérito Civil nº 09/2017 (SIMP 000069-226/2016).
4.2.178 E-DOC Nº 07010088448202029. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato SIMP n° 000603-369/2019, apurar eventual exercício irregular de transporte de passageiros, inclusive eventual
transporte intermunicipal no trecho Parnaíba a Tatus. Partes: Requerente: Francisco Adriano Moraes Merêncio; Requerido: Prefeitura Municipal
de Parnaíba e GOVERNO DO ESTADO - PI.
4.2.179 E-DOC Nº 07010088444202041. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 052/2020-2ªPJB (Procedimento Administrativo nº 74/ (SIMP nº 001685-138/2020), encaminhada ao STÚDIO SET
PRODUÇÕES E EVENTOS, de Barras Piauí.
4.2.180 E-DOC Nº 07010088447202084. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 74/2020 (SIMP nº 001685-138/2020), como objetivo apurar a eventual realização de eventos pelo Stúdio Set
Produções e Eventos, durante os festejos de Barras.
4.2.181 E-DOC Nº 07010088446202031. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
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Procedimento Administrativo nº 357/2019 - SIMP nº 371-076/2019, para apurar animal solto na rua.
4.2.182 E-DOC Nº 07010088443202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação no
Procedimento Administrativo- SIMP nº 000019-361/2020, protocolada sob o nº 0802442-31.2020.8.18.0032.
4.2.183 E-DOC Nº 07010088442202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº. 15/2020 (simp nº. 000093-271/2020).
4.2.184 E-DOC Nº 07010088440202062. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 345/2018, SIMP Nº 503-076/2018.
4.2.185 E-DOC Nº 07010088479202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
das seguintes Notícias de Fato SIMP n° 000425-240/2020, 000427-240/2020 e 000423-240/2020.
4.2.186 E-DOC Nº 07010088484202092. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
promovido no Procedimento Preparatório Eleitoral nº 03/2020 - SIMP nº 000046-320/2020.
4.2.187 E-DOC Nº 07010087552202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia
de Fato, em Inquérito Civil Público nº 03/2020 sob SIMP Nº 829-166/2019.
4.2.188 E-DOC Nº 07010088480202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das
seguintes Notícias de Fato SIMP n° 000365-325/2019, 000710-325/2020 e 000723-325/2019.
4.2.189 E-DOC Nº 07010088436202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 001248-100/2020, AVERIGUAR A POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS IDOSOS
MARIA RAIMUNDA SOARES E FRANCISCO DIAS SOARES, BEM COMO GARANTIR QUE SEJAM INCLUÍDOS NA REDE DE ATENÇÃO
BÁSICA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
4.2.190 E-DOC Nº 07010088435202051. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 040/2020 - SIMP nº 844-368/2020.
4.2.191 E-DOC Nº 07010088485202037. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato SIMP n° 001644-100/2020.
4.2.192 E-DOC Nº 07010088468202016. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação de propositura de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (AIA), em face da Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA
DIAS, Prefeita Municipal de Valença do Piauí, em razão do descumprimento das sobreditas requisições, no PJe n. 0800996-49.2020.8.18.0078,
referente ao PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) n. 16/2019, autuado e registrado no SIMP 000995-177/2019.
4.2.193 E-DOC Nº 07010088433202061. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000019-100/2020, ACOMPANHAR CUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OS ESTABELECIMENTOS DILSON SOM, FC BEBIDAS E ABS FILMES, CUJO
OBJETO É A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES VISANDO GARANTIR A NÃO EMISSÃO ABUSIVA DE SOM ACÚSTICO.
4.2.194 E-DOC Nº 07010088498202014. Origem: GERCOG. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil Público n° 001/2018
SIMP: 000015-215/2018.
4.2.195 E-DOC Nº 07010088432202016. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 36/2018 (SIMP: 000027-096/2018), com a finalidade de acompanhar Termo de Ajustamento de
Conduta firmado entre esta Promotoria de Justiça e RAIMUNDO NONATO LEANDRO DE ASSIS.
4.2.196 E-DOC Nº 07010088430202027. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n. v24/2020 (SIMP 000716-267/2020), instaurado para acompanhar a retomada das atividades escolares
presenciais municipais e estaduais, no município de Itainópolis.
4.2.197 E-DOC Nº 07010088428202058. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 48/2018, registrado no SIMP com nº 000063-033/2017.
4.2.198 E-DOC Nº 07010088429202019. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
procedimento preparatório SIMP n. 000057-344/2020.
4.2.199 E-DOC Nº 07010088427202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato Eleitoral Nº 14/2020 SIMP 000070-192/2020.
4.2.200 E-DOC Nº 07010088426202069. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 10/2020 (SIMP: 000029-027/2020), instaurada a fim de apurar demora na realização da cirurgia de retirada de tumor do cérebro
no Hospital Getúlio Vargas - HGV.
4.2.201 E-DOC Nº 07010085702202037. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogado do
prazo do Procedimento Administrativo nº 053/2019 (SIMP 001171-310/2018), quer versa sobre suposta situação de vulnerabilidade de pessoa
idosa.
4.2.202 E-DOC Nº 07010085704202026. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Giubués-PI. Assunto:comunicação de arquivamento da Peças de
Informação Criminal nº 06/2020 (SIMP 000169-208/2020), , acerca dos supostos crimes de ameaças, porte ilegal de arma e invasão de
propriedade, praticados pelo Srs. Raimundo Gaspar, Luciano Ferreira e Itamar Reis.
4.2.203 E-DOC Nº 07010085707202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto:comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 004/2020 (SIMP 000146-173/2020), para apurar a situação do menor G. Dos. S.
4.2.204 E-DOC Nº 07010085709202059. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Giubués-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
arquivamento da peças de informação criminal (noticia de fato) nº 05/2020 - 000168-208/2020, que versa sobre desmatamento.
4.2.205 E-DOC Nº 07010085710202083. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Gibués-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
arquivamento da peça de informação criminal nº 02/2018 - 000004-298/2018, no âmbito da narrativa que o Sr. Ricardo de Tal viajou para a
Cidade de Bom Jesus no carro do Sr. Gersoneide Dias da Cruz, e lá vendeu para o Sr. José Lourença.
4.2.206 E-DOC Nº 07010085713202017. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras-PI.
Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil nº l n° 14/2020 (SIMP n° 000116-140/2019), que versa sobre prestação de contas.
4.2.207 E-DOC Nº 07010085714202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI.
Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº 000115-164/2017, com o objetivo de apurar denúncia sobre a construção de
um bar sem prévia autorização do Instituto de Terras do Piauí - INTERPI.
4.2.208 E-DOC Nº 07010085708202012. Origem: Grupo de Atuação do Combate ao Crime Organizado- GAECO/PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 000096-216/2019, 000082-216/2019.
4.2.209 E-DOC Nº 07010085716202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto:
comunicação de Instauração dos Procedimentos Administrativos nº 15/2020 (SIMP: 000191-107/2020), nº 17/2020 (SIMP: 000195-107/2020) ,
19/2020 (SIMP: 000196-107/2020), 21/2020 (SIMP: 000197-107/2020).
4.2.210 E-DOC Nº 07010085717202011. Origem: Grupo de Atuação do Combate ao Crime Organizado- GAECO/PI -PI. Assunto: comunicação
de arquivamento de Procedimentos Administrativo nº 01/2020, SIMP nº 000012-216/2020; nº 37/2020, SIMP nº 000061-216/2020; nº 13/2020,
SIMP nº 000025-216/2020; nº 35/2020, SIMP nº 000057-216/2020; nº 29/2019, SIMP nº 000060-216/2019; nº 17/2020, SIMP nº 000029216/2020; nº 15/2020, SIMP nº 000027-216/2020.
4.2.211 E-DOC Nº 07010085721202063. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
atendimento ao Público SIMP nº 000596-083/2020, noticiando negativa do município de Sebastião Barros/PI em prestar informações à referida
entidade sindical.
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4.2.212 E-DOC Nº 07010085723202052. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 48/2019 (SIMP 000245-029/2019), inclusão da pessoa idosa João Alves de sousa em instituição de longa
permanência.
4.2.213 E-DOC Nº 07010085725202041. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto:comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 074/2020(SIMP 000406-310/2020), com o objetivo de pagamento abaixo do piso salarial do magistério a professores
contratados em caráter temporário no ano de 2018 no município de pedro laurentino.
4.2.214 E-DOC Nº 07010085729202021. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina -PI. Assunto: comunicação de prorrogação da Notícia de
Fato n° 020/2020( SIMP 000097-030/2020), para apurar possíveis irregularidades na suposta negativa de informações aos familiares do Sr.
Adriano Adábio Paz da Silva, que se encontra internado no Hospital de Urgência de Teresina - HUT.
4.2.215 E-DOC Nº 07010085730202054. Origem: 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000257-369/2019, que versa sobre homicídio.
4.2.216 E-DOC Nº 07010085731202015. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato nº 019/2020( SIMP 000044-027/2020).
4.2.217 E-DOC Nº 07010079000202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 04/2020 (SIMP 000123-293/2020), Procedimento Administrativo nº 05/2020 (SIMP 000124-293/2020),
Procedimento Administrativo nº 06/2020 (SIMP nº 000125-293/2020).
4.2.218 E-DOC Nº 07010079007202036. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de recomendação no
Procedimento Administrativo nº SIMP 000174-267/2020, que versa sobre medidas contra o Covid-19.
4.2.219 E-DOC Nº 07010085742202089. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº SIMP 000022-421/2020, para acompanhar as Unidades Básicas de Saúde (UBS's) dos Municípios de Padre Marcos, Belém do
Piauí, Vila Nova do Piauí e Francisco Macêdo, durante o período de pandemia da COVID 19.
4.2.220 E-DOC Nº 07010079005202047. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº n. 05/2020( SIMP 000174-267/20200, para Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do
Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Isaías Coelho/PI.
4.2.221 E-DOC Nº 07010085743202023. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo n° 000668-237/2019, areas fins de acompanhar e fiscalizar a estrutura do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e
Centro de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS e equipamentos a eles referenciados, instalados no âmbito do município de
Simplício Mendes.
4.2.222 E-DOC Nº 07010085745202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação instauração do Procedimento
Administrativo n° SIMP 000566-267/2020, acompanhar e fiscalizar a Prefeitura de Itainópolis na gestão do Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente e fomento de campanhas de estímulo à doação.
4.2.223 E-DOC Nº 07010085749202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 09/2018( SIMP 000220-267/2018), para investigar a possível contratação de servidores sem concurso público no município de Isaías
Coelho, tendo como investigados EUILSON RODRIGUES MOREIRA, ex-prefeito de Isaías Coelho, VALÉRIO DE SOUSA OLIVEIRA, exControlador Municipal, e EULISBEMAR MOREIRA DE ALENCAR, ex-Secretário Municipal de Finanças.
4.2.224 E-DOC Nº 07010085747202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Investigatório nº 000049-342/2018,
para apurar possível prática de conduta ilícita por parte dos representados, servidores públicos.
4.2.225 E-DOC Nº 07010085750202025. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil nº 009/2018 (SIMP 000220-267/2018), que tinha como objetivo investigar a possível contratação de servidores sem concurso público no
município de Isaías Coelho.
4.2.226 E-DOC Nº 07010085751202071. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório nº 000439-325/2019, nº 000056-325/2019, que versa sobre ausência de repasses.
4.2.227 E-DOC Nº 07010085753202069. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 42/2019( SIMP 000582-267/2019), com a finalidade de regularização da alimentação da base de dados do Banco
de Preço em Saúde.
4.2.228 E-DOC Nº 07010085752202014. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 118/2020( SIMP 321-156/2020), realização de eventos ciclísticos não homologados pela entidade, conhecidos popularmente
como "PROVAS PIRATAS", que segundo a representação, realizar-se-á em Altos/PI no dia 11 de outubro de 2020.
4.2.229 E-DOC Nº 07010085754202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos -PI.
Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato nº 023/2020( SIMP 723-156/2019),que pontua supostas irregularidades em um Posto
de Atendimento localizado no Residencial Cézar Lea.
4.2.230 E-DOC Nº 07010085756202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto:comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 127/2020( SIMP 000165-101/2020), para fiscalizar e acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado
entre o Ministério Público Estadual e a Sra. MARIA DO LORETO LOPES SOARES, visando a regularização da posse de um animal silvestre.
4.2.231 E-DOC Nº 07010085761202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório nº 000009-418/2020, o com a finalidade de averiguar a existência de irregularidades no processo de dispensa
licitatório realizado pelo MUNICÍPIO DE ARRAIAL com a empresa G SOARES DE CARVALHO EIRELI - ME.
4.2.232 E-DOC Nº 07010085766202038. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 14/2020 (SIMP 000116-310/2020) que versa sobre suposta situação de vulnerabilidade de crianças.
4.2.233 E-DOC Nº 07010085767202082. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI.
Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo, SIMP nº 000004-101/2020, cujo objeto é garantir o uso das máquinas
do pac na execução exclusiva de obras e serviços de interesse público.
4.2.234 E-DOC Nº 07010085769202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação arquivamento da
Notícia de Fato nº 026/2020(SIMP 000236-310/2020), que versa sobre poço quebrado e sem fornecimento de água.
4.2.235 E-DOC Nº 07010085768202027. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado- GAECO/PI. Assunto:
comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo nº 050/2019( SIMP 000089-216/2019).
4.2.236 E-DOC Nº 07010085772202095. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano.
Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Procedimento de Administrativo nº SIMP 000009-102/2020, realização de todas as medidas
administrativas e técnicas necessárias, para garantir o pleno funcionamento do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente do
município de floriano no ano de 2020.
4.2.237 E-DOC Nº 07010085774202084. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado- GAECO/PI.
Assunto:comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo nº 36/2020( SIMP 000060-216/2020).
4.2.238 E-DOC Nº 07010085775202029. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório nº 15/2019 em Inquérito Civil nº 15/2019( SIMP 313-161/2019), para apurar suposta irregularidade na contratação de
escritório de advocacia por processo de inexigibilidade realizado pela Câmara Municipal de Joaquim Pires/PI.
4.2.239 E-DOC Nº07010085776202073. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 002/2017 (SIMP 000086-310/2017), para apurar conflito fundiário coletivo urbano na localidade "Favelinha" em São
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João do Piauí.
4.2.240 E-DOC Nº 07010085777202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro -PI. Assunto: comunicação arquivamento de
Inquérito Civil Público nº 15/2014( SIMP 000137-201/2017), para apurar irregularidade no fornecimento de energia elétrica pela Eletrobrás no
Município de Cristino Castro - PI.
4.2.241 E-DOC Nº 07010085778202062. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 133/2019 em Procedimento Preparatório n.º 36/2020 (SIMP: 000513-174/2019), que versa sobre investigação.
4.2.242 E-DOC Nº 07010085780202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000681-325/2019, para fins de apurar a existência de eventuais irregularidades quanto à demolição e
consequente construção da nova sede da Delegacia de Polícia do Município de Prata do Piauí.
4.2.243 E-DOC Nº 07010085784202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de fato nº 128/2020 (SIMP 000628-310/2020, que versa suposto superfaturamento em licitação para aquisição de material
gráfico no município de São João do Piauí.
4.2.244 E-DOC Nº 07010085788202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 25/2020 (SIMP 000566-310/2020), ato de improbidade administrativa servidor público lotado e recebendo
remuneração sem trabalhar.
4.2.245 E-DOC Nº 07010085790202077. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Noticia de Fato em Procedimento Administrativo n° 000006-342/2019, para fins de acompanhar a execução do projeto de reforma e revitalização
da Fábrica de Laticínios dos Campos, localizada em Campinas do Piauí/PI.
4.2.246 E-DOC Nº 07010085791202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 26/2020 (SIMP 000567-310/2020), que versa sobre apedido de substituição do transformador do hospital regional teresinha
nunes de barros.
4.2.247 E-DOC Nº 07010085793202019. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 129/2020(SIMP 000597-310/2020), que versa sobre suposto superfaturamento do contrato nº 060/2020 referente a
locação de tendas com a esposa do secretário municipal de esportes.
4.2.248 E-DOC Nº 07010085795202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 127/2020 (SIMP 000598-310/2020, que versa sobre suposto superfaturamento do contrato nº 85/2020 referente a
ampliação do cemitério do município de lagoa do barro do Piauí/PI.
4.2.249 E-DOC Nº 07010085797202099. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 45/2018 (SIMP Nº 000037-029/2018), que versa sobre pessoa idosa em situação de rua.
4.2.250 E-DOC Nº 07010085812202015. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 071/2020 (SIMP 000396-310/2020), que versa sobre má prestação no serviço de iluminação pública.
4.2.251 E-DOC Nº 07010085814202098. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicamos a prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório nº 03/2020 (000061-246/2020), a fim de acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor
dos vírus da Dengue, Zika e Chicungunya no Município de Luzilândia/PI.
4.2.252 E-DOC Nº 07010085815202032. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório nº 04/2020 (SIMP 000062-246/2020), a fim de acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao
vetor dos vírus da Dengue, Zika e Chicungunya no Município de Joca Marques/PI.
4.2.253 E-DOC Nº 07010085817202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicamos a prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório nº 05/2020 (SIMP 000063-246/2020), a fim de acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao
vetor dos vírus da Dengue, Zika e Chicungunya no Município de Madeiro/PI.
4.2.254 E-DOC Nº 07010085818202076. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 36/2020( SIMP 000102-109/2020), com o fito de aplicar medidas de proteção ao adolescente Anderson Fonseca de Sousa que
lhe garantam o auxílio material, moral e educacional necessários ao seu integral desenvolvimento.
4.2.255 E-DOC Nº 07010085819202011. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação do arquivamento da
Notícia de Fato nº 065/2020 (SIMP 000059-063/2020), que versa sobre Professora do município de Sigefredo Pacheco/PI, Sra. Ana Maria de
Oliveira Sousa, teria se aposentado e retornado à ativa, exercendo atualmente o cargo de professora Classe- A 40h, tendo referido retorno, em
tese, se dado sem a realização de concurso público.
4.2.256 E-DOC Nº 07010085821202091. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº (SIMP 16-102/2020), para averiguar a existência de violação de direitos de registro civil de paternidade de criança.
4.2.257 E-DOC Nº 07010085824202023. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 08/2019 (SIMP 000086-310/2019) que versa sobre fechamento da Unidade Escolar Vitório ferreira de oliveira.
4.2.258 E-DOC Nº 07010085823202089. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento administrativo SIMP nº 000005-420/2020, com a finalidade de apurar os fatos apresentados pelo (a) noticiante, quanto a prestação
deficiente do serviço pré-natal fornecido pela rede pública municipal de saúde de Parnaíba (PI).
4.2.259 E-DOC Nº 07010085828202011. 2º Promotoria de Justiça de Oeiras -PI. Assunto:
comunicação de arquivamento do Inquérito Civil nº 086/2019 (SIMP nº 000321-107/2019), que visa apurar possíveis danos ambientais relativos à
utilização e/ou permissão de aparelhos e instrumentos sonoros/acústicos em volume elevado ("paredões de som") no estabelecimento
denominado "Danceteria do Santinho", de propriedade do Sr. Antônio Filho, situado à Av. José Gusmão, s/n, centro, município de Colônia do
Piauí/PI, causando prejuízo à tranquilidade e à saúde auditiva de diversos munícipes que residem nas proximidades do local.
4.2.260 E-DOC Nº 07010085830202081. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n.º 134/2019 em Procedimento Preparatório n.º 37/2020 (SIMP: 000514-174/2019), apurar notícia de má prestação de serviço da empresa
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente à ligação de energia elétrica em residência de um idoso.
4.2.261 E-DOC Nº 07010085832202071. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendações no
Procedimento Administrativo nº 140/2020, nº 141/2020, nº 142/2020, n.º 143/2020, nº 144/220 e nº 145/2020, em anexo, expedida nos autos do
Procedimento Administrativo n.º 96/2020 (SIMP: 000525-174/2020).
4.2.262 E-DOC Nº 07010085835202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 074/2019(SIMP 000855-310/2019), que versa sobre transparência no legislativo.
4.2.263 E-DOC Nº 07010085838202047. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto:comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 06/2020 SIMP Nº 000214-174/2019, para acompanhar situação de risco vivenciada pelos irmãos A. L. A, A. L. A
E A. L. A, sendo negligenciados pelo genitor, Alexandre Silva Araújo, e por sua avó, Izaura Vieira Laurindo.
4.2.264 E-DOC Nº 07010085840202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luís Corrêa-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do Inquérito
Civil Público nº 007/2019( SIMP 000306-197/2019), regulamentação do Fundo Municipal dos Direitos da criança e do adolescente de Cajueiro da
Praia-PI.
4.2.265 E-DOC Nº 07010085843202051. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI.Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 97/2020(SIMP: 000527-174/2020), com o objetivo de acompanhar as políticas públicas para a prevenção de
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no município de São João da Fronteira, no ano de 2020.
4.2.266 E-DOC Nº 07010085847202038. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 000706-237/2020, para fins de apurar a existência, regulamentação e alimentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
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do Adolescente de Santo Inácio do Piauí/PI.
4.2.267 E-DOC Nº 07010085853202095. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 98/2020( SIMP 000528-174/2020), com o objetivo de acompanhar as políticas públicas para a prevenção de
utilização irregular de fogo e a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no município de São José do Divino, no ano de 2020.
4.2.268 E-DOC Nº 07010085839202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto:comunicação de instauração da
Notícia de Fato nº 08/2020( SIMP 000058-237/2020), que versa sobre guarda materna.
4.2.269 E-DOC Nº 07010085855202084. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro- PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 16/2020 (SIMP 000461-201/2020), com a finalidade de apurar eventuais irregularidades ou não funcionamento do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cristino Castro - PI.
4.2.270 E-DOC Nº 07010085857202073. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 045/2020 (SIMP 000296-310/2020), que versa sobre pacientes suspeitos e contaminados da covid-19 do município
de campo alegre do fidalgo para o hospital de referência situado em São João do Piauí.
4.2.271 E-DOC Nº 07010085858202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato 31/2019 em Procedimento Preparatório nº 33/2020( SIMP 000487-174/2019), a qual segue em anexo, com a finalidade de possível poluição
sonora em uma oficina de propriedade do Sr. Taurélio dos Santos Rodrigues, no município de Piracuruca.
4.2.272 E-DOC Nº 07010085861202031. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da
Notícia de Fato nº 043/2020 (SIMP 000294-310/2020), que versa sobre má prestação de serviços públicos pelo município de Campo Alegre do
Fidalgo-pi no loteamento minha casa minha vida próximo a PI-465.
4.2.274 E-DOC Nº Nº 07010085862202086. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 131/2020 (SIMP 000608-310/2020), com o objetivo de mau atendimento e cobrança abusiva de juros em
renegociação de dívida pela empresa equatorial energia.
4.2.275 E-DOC Nº 07010085863202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Ação Civil Pública
no âmbito da Notícia de Fato nº 134/2019( SIMP 000605-237/2019), que versa sobre improbidade administrativo.
4.2.276 E-DOC Nº 07010085864202075. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 000704-237/2020, para fins de acompanhar e fiscalizar a gestão do Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente e fomento de campanhas de estímulo à doação no município de Bela Vista do Piauí.
4.2.278 E-DOC Nº 07010085866202064. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento dos Procedimentos Administrativos nº 06/2020( SIMP 000009-216/2020), 07/2020( SIMP 000010-216/2020).
4.2.279 E-DOC Nº 07010085867202017. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 081/2020 (SIMP 000423-310/2020), que versa sobre lixão a céu aberto na localidade mocambo e contratação vultosa para
locação de um tenda e um banheiro químico para auxiliar na barreira sanitária do município de joão costa.
4.2.280 E-DOC Nº 07010085868202053. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de nº 020/2019
(SIMP 000012-097/2018), que versa sobre Acompanhar TAC referente ao plano municipal de saneamento básico de Pedro Laurentino.
4.2.281 E-DOC Nº 07010085869202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí- -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 08/2020(SIMP 000503-310/2020), que versa sobre pertubação a pessoas e domicílio por pessoa com deficiência.
4.2.282 E-DOC Nº 07010085871202077. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
procedimento Administrativo nº 22/2020 ( SIMP 000019-102/2020), 23/2020 ( SIMP 000020-102/2020) e 24/2020 ( SIMP 000021-102/2020).
4.2.283 E-DOC Nº 07010085872202011. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
procedimento Administrativo nº 032020 (SIMP 000007-417/2020), acompanhar notícia jornalística relativa ao possível fechamento de unidades de
saúde de Campo Maior após médico testar positivo para Covid-19.
4.2.284 E-DOC Nº 07010085873202066. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 35 /2020( SIMP 000057-109/2020), visando a aplicação de medidas de proteção ao idoso José Alves Ribeiro que lhe
assegurem condições dignas de existência.
4.2.285 E-DOC Nº 07010085874202019. Origem: GACEP. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento administrativo nº 38 /2020(
SIMP 000127-109/2020), visando a aplicação de medidas de proteção a Josinaldo Pombo Pereira de Barros, que lhe garantam uma existência
digna.
4.2.286 E-DOC Nº 07010085876202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instaura Inquérito Civil
n° 24/2020( SIMP 548-161/2020), cujo objeto é apurar a existência, regulamentação e alimentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente do Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI.
4.2.287 E-DOC Nº 07010085877202044. Origem: 2º Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação e instaura Inquérito Civil n°
25/2020, SIMP 549-161/2020, cujo objeto é apurar a existência, regulamentação e alimentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Município de Joaquim Pires/PI.
4.2.288 E-DOC Nº 07010085878202099. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento Procedimento
Administrativo que visa averiguar violação e garantir direitos fundamentais da criança J. F. F. C., filho de Francisco das Chagas Ferreira e Renata
Pereira Costa.
4.2.289 E-DOC Nº 07010085879202033. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 18/2019( SIMP 00218-161/2019), com o fito de apurar supostos maus tratos em face da menor de iniciais M.C.R.
4.2.290 E-DOC Nº 07010085881202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de Ação civil no Inquérito Civil
nº 008/2019 (SIMP nº 000207-085/2019), para apurar condições do Portal de Transparência do Município de Sebastião Barros/PI.
4.2.291 E-DOC Nº 07010085883202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI.Assunto: comunicação de Ação civil no Procedimento
Administrativo nº 029/2019 (SIMP nº 000701-085/2019), que versa sobre apuração de infração ao disposto no Código de Postura do Município de
Corrente.
4.2.292 E-DOC Nº 07010085885202091. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Instauração do Inquérito Civil
nº 40/2020( SIMP nº 000198-107/2020), com o fito de apurar possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de Santa Rosa do
Piauí relativas à utilização irregular das máquinas do PAC e/ou bens integrantes ou pertencentes à administração pública municipal
4.2.293 E-DOC Nº 07010085886202035. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de Ação civil no Procedimento
Administrativo nº 002/2019 (SIMP 00063-085/2019), que versa sobre possível irregularidade.
4.2.294 E-DOC Nº 07010085888202024. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de Ação civil no Procedimento
Administrativo nº 03/2018 - SIMP nº 000288-085/2018) acompanhar a instalação do PROCON no município de Corrente/PI.
4.2.295 E-DOC Nº 07010086544202032. Origem: GAECO. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de prorrogação de prazo da Notícia
de Fato nº 133/2020 (SIMP 000626-310/2020)que versa sobre situação do idoso que sofre agressões físicas e ameaças do seu filho adolescente.
4.2.296 E-DOC Nº 07010085891202048. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo nº 11/2019( SIMP 000017-271/2017), para apurar as condições de trabalho da 3ª
Delegacia Regional de Picos-PI.
4.2.297 E-DOC Nº 07010079051202046. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Comunicação de instauração do procedimento
Administrativo nº 04.2020( SIMP 000185-179/2020) , Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS).
4.2.298 E-DOC Nº 07010085892202092. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
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Administrativo nº 000290-361/2019, para averiguação de Paternidade.
4.2.299 E-DOC Nº 07010085899202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativa nº 21/2020( SIMP 000018-102/2020), companhar e Fiscalizar a capacitação do conselho municipal dos direitos da
criança e do adolescente do município de Nazaré do Piauí.
4.2.300 E-DOC Nº 07010085902202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação converter a Notícia de Fato
nº 120/2019 em Procedimento Preparatório nº 30/2020 (SIMP 000437-174/2019), que versa sobre poluição sonora.
4.2.301 E-DOC Nº 07010085901202045. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativa nº 000105-421/2020, para apurar denúncia de dopagem indevida de paciente por profissionais da saúde no Hospital
Regional Justino Luz.
4.2.302 E-DOC Nº 07010085904202089. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 03/2020( SIMP 000191-142/2020), para acompanhar e fiscalizar a realização de testagem obrigatória dos integrantes dos
órgãos de segurança pública em atividade nos municípios de União e Lagoa Alegre logo após a Nota Técnica - NT pela SESAPI, datada de
23/04/2020, que dispõe sobre os testes rápidos para COVID- 19, inclusive para os profissionais de segurança pública.
4.2.303 E-DOC Nº 07010085905202023. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 130/2019 em Procedimento Preparatório nº 34/2020( SIMP 000485-174/2019), com a finalidade de verificar as providências a serem
adotadas pelo município de São João da Fronteira na execução do débito imputado ao Sr. Antônio Carlos de Lima Feitoza, nos autos do
processo TC/024034/2017.
4.2.304 E-DOC Nº 07010085907202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendações nos
Procedimentos Administrativos nº 097/2020( SIMP 000122-101/2020), nº 095/2020 (SIMP 000120-101/2020), que versa sobre combate a
incêndios.
4.2.305 E-DOC Nº 07010085908202067. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº 03/2020( SIMP 000338-143/2020), para apurar a existência, regulamentação e alimentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Município de União.
4.2.306 E-DOC Nº 07010085910202036. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto:comunicação de instauração do Inquérito Civil nº
04/2020( SIMP 000339-143/2020), para apurar a existência, regulamentação e alimentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Município de Lagoa Alegre.
4.2.307 E-DOC Nº 07010085911202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI.
Assunto: comunicação de prorrogação de prazo dos Inquéritos Civis SIMP nº 000046-101/2019, 000047-101/2019, para averiguação de
irregularidades.
4.2.308 E-DOC Nº 07010085912202025. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 005/2019 SIMP 000217-061/2019 , que versa sobre acordo.
4.2.310 E-DOC Nº 07010085917202058. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 76/2020( SIMP 000164-411/2020), para acompanhar e fiscalizar a gestão do Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente e fomento de campanhas de estímulo à doação no município de Patos do Piauí-PI.
4.2.311 E-DOC Nº 07010085923202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº 02 /20 20(SIMP 000019-109/2020) , com o fito de apurar possível prática de atos de improbidade administrativa por membros do Conselho
Tutelar de Oeiras/PI.
4.2.312 E-DOC Nº 07010085927202093. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 34/2020( SIMP 000103- 109/2020, para fins de fiscalizar e assegurar ao adolescente Carlos Wesley de Jesus Vieira Leite o
acesso a documentos de seu falecido pai, Antônio José Leite.
4.2.313 E-DOC Nº 07010085928202038. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 37/2020( SIMP 000131-109/2020), para fins de aplicação de medidas de proteção à adolescente Andreína Braga Figueiredo
que lhe garantam condições para seu integral desenvolvimento, livre de quaisquer formas de violência ou negligência.
4.2.314 E-DOC Nº 07010085930202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luís Corrêa. Assunto: comunicação prorrogação de Inquérito Civil
Público nº 006/2019( SIMP 000305-197/2019), com o escopo de regulamentar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente na
cidade de Luís Correia-PI.
4.2.315 E-DOC Nº 07010085931202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo nº
19/2019 (SIMP 000034-107/2020), que visa apurar irregularidade consistente na ausência de prestação de serviço de roço, na zona rural do
Município de São Francisco do Piauí, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito) mil reais, supostamente realizado pela empresa UNIVERSAL
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ N.º 05.362.949/0001-55.
4.2.316 E-DOC Nº 07010085929202082. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
referente ao Inquérito Civil nº 54/2016 (SIMP 000104-029/2016), para apurar a falta de acessibilidade nas avenidas barão de burgueia e miguel
rosa - Ausência de rampas e rebaixamento de guias nos canteiros centrais.
4.2.317 E-DOC Nº 07010085936202084. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 000171-101/2018, o com a finalidade de averiguar o descumprimento do Código de Posturas do Município de Floriano e da
legislação ambiental, por parte da OAB/PI.
4.2.318 E-DOC Nº 07010085937202029. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos .Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº SIMP 000010-411/2020, que versa sobre medidas de enfrentamento ao covid-19.
4.2.319 E-DOC Nº 07010085938202073. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI.
Assunto: comunicação de instauração do Procedimento Administrativo nº 022/2020( SIMP 000038-411/2020, a enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19 - Coronavírus, responsável pelo surto de 2019.
4.2.320 E-DOC Nº 07010085939202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo SIMP nº 39-101-2019, de cujo objeto é a realização de diversas ações visando garantir o pleno funcionamento da
Unidade Mista de Saúde "Elias Helal Tajra", sem prejuízo da execução forçada da multa, em caso de descumprimento injustificado.
4.2.321 E-DOC Nº 07010085940202042. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos- PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Procedimento
Administrativo n° 54/2019( SIMP 000335-089/2019), com fito de acompanhar os menores Ana Carolina Santos Sobrinho e Francisco José dos
Santos Sobrinho.
4.2.322 E-DOC Nº 07010085942202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Miguel do Tapuio-PI. Assunto: Comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000114-240/2020, que versa sobre averiguação de paternidade.
4.2.323 E-DOC Nº 07010085943202086. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
Procedimento Administrativo n° 12/2020 (SIMP 000005-308/2019), com o objetivo de apurar o teor do termo de declaração prestado pela Sra.
Icelda da Silva, mãe de 2 filhos menores, onde afirma que não participou da divisão de bens deixados pelo companheiro falecido.
4.2.324 E-DOC Nº 07010085952202077. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000338-184/2018, que versa sobre possíveis abusos.
4.2.325 E-DOC Nº 07010085944202021. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 60/2020( SIMP 000060-063/2019), para discutir formas de cumprimento de metas instituídas no pme pelos
profissionais da educação no município de nossa senhora de Nazaré-PI.
4.2.326 E-DOC Nº 07010085945202075. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
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Procedimento Administrativo SIMP nº 000294-088/2016, que versa sobre regularização de energia.
4.2.327 E-DOC Nº 07010085954202066. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 64/2020 (SIMP 000028-421/2020), cujo objetivo é fiscalizar e acompanhar a disponibilização e realização de
exames laboratoriais para detecção da doença, COVID- 19, no Hospital Regional Justino Luz, situado no Município Picos-PI.
4.2.328 E-DOC Nº 07010085961202068. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n.º 25/2019 em Inquérito Civil n° 35/2020( SIMP 000008-174/2019), com a finalidade de investigar irregularidades e
falta de transparência na convocação dos candidatos classificados no processo seletivo simplificado para cadastro de reserva - edital nº
051/2017, ofertado pela Secretaria de Educação do Estado - SEDUC/PI.
4.2.329 E-DOC Nº 07010085965202046. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação conversão do Procedimento
Preparatório n.º 23/2019 em Inquérito Civil n.º 38/2020( SIMP 000395-174/2018), com a finalidade de investigar possível ausência de processo
seletivo para o cargo de Diretor Escolar das Unidades Escolares do município de São João da Fronteira - PI.
4.2.330 E-DOC Nº 07010085970202059. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca -PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório nº 24/2019 em Inquérito Civil n.º 39/2020( SIMP 000026-174/2019), com a finalidade de investigar notícia de obra
paralisada relativa ao asfaltamento da estrada que permite acesso às localidades Recanto, Assentamento Santo Antônio e São João do Adelino,
por ausência de repasse financeiro do Governo do Estado, no município de Piracuruca/PI.
4.2.331 E-DOC Nº 07010086020202041 . Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato nº 123/2020( SIMP 324-156/2020), que versa sobre responsabilidade com crianças.
4.2.332 E-DOC Nº 07010086024202021. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 48/2020 (SIMP nº 000067-033/2020), acerca de supostos maus-tratos praticados pela professora Neuma contra o aluno Arthur Pierre
de Lima Moura no Educandário Santa Maria.
4.2.333 E-DOC Nº 07010086029202052. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato n° 000049-027/2020, cujo objeto consiste n a Manifestação Nº 1496/2020 recebida na Ouvidoria do Ministério Público Estadual, acerca
de irregularidades na Unidade Básica de Saúde do Bairro São João.
4.2.334 E-DOC Nº 07010086027202063 . Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato n° 023/2020 (SIMP Nº 000101- 030/2020, cujo objeto consiste na Manifestação nº 2.150/2020 - Ouvidoria MP/PI, que solicita
providências quanto irregularidades na demora para fornecimento de material para curativo (placa com prata) a paciente oriundo de cirurgia na
Rede Pública Municipal de Saúde.
4.2.335 E-DOC Nº 07010084308202081. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
procedimento Administrativo nº 000382-177/2020; PA nº 30/2020, autuado e cadastrado no SIMP 000208-177/2020 não só visando à
regularização da publicidade dos gastos com a COVID-19, mas também objetivando adequado provimento e/ou manutenção do portal da
transparência do Município, em relação aos Poderes Executivo e Legislativo.
4.2.336 E-DOC Nº 07010086046202091 . Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto:comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório Eleitoral nº 02/2020 (SIMP 000043-175/2020), para investigar possível veiculação de propaganda eleitoral antecipada
por parte do atual prefeito e pré-candidato à reeleição no município de São João da Fronteira/PI, Antonio Erivan Rodrigues Fernandes, vulgo
"Gongo".
4.2.337 E-DOC Nº 07010084332202011. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo 000193-361/2020, para acompanhar a restauração do inquérito policial nº 0001899- 13.2010.8.18.0032, possivelmente extraviado
na Delegacia Regional de Polícia Civil de Picos-PI
4.2.338 E-DOC Nº 07010086047202034. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato Eleitoral em procedimento Preparatório Eleitoral, nº 01/2020( SIMP 000008-367/2020), para acompanhar e fiscalizar todos os atos referentes
à propaganda eleitoral.
4.2.339 E-DOC Nº 07010084327202016. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo Inquérito Civil Nº 06/2019 (SIMP 000083-096/2018) , objetivando fiscalizar supostas irregularidades na prestação de serviço da Unidade
de Pronto Atendimento (UPA 24 h) no Município de São Raimundo Nonato — PI.
4.2.340 E-DOC Nº 07010086052202047. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Comunicação de arquivamento
do PA nº 54/202018-B, (SIMP 001100-089/2018), para acompanhar os adolescentes Francisco Kawan, Lailson de Sousa e Pedro Victor.
4.2.345 E-DOC Nº 07010086058202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 33/2020( SIMP 001212-199/2020), informando sobre suposto crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima a menor Isabella Sousa
Vieira, de 07 anos, e suposto autor seria José Henrique da Silva Leitão.
5. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
5.1 PGA-SEI 19.21.0420.0001025/2021-67. Origem: Coordenadoria de Recursos Humanos MPPI. Assunto: relação dos membros com férias
suspensas e adiadas nos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021;
CONSELHOSUPERIORDOMINISTÉRIOPÚBLICO,EMTERESINA(PI), 17 DE FEVEREIRODE2021.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

3. CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

3.1. ATO DA CORREGEDORIA GERAL DO MPPI15756
ATO Nº 03/2021-CGMP/PI
Estabelece o Calendário de Correições Ordinárias para o período de julho/2021 a dezembro/2021, e dá outras providências.
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições legais previstas nos artigos 25, incisos I
e II da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993 e na Resolução CNMP nº 149, de 26 de julho de 2016;
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral é órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério
Público; e
CONSIDERANDO a necessidade de verificação da regularidade do serviço, a eficiência, a pontualidade, o exercício das funções, o cumprimento
dos deveres e atribuições do cargo e a conduta pública dos membros do Ministério Público Estadual.
CONSIDERANDO o Art. 2º, §1º, IV do Ato CGMP-PI nº 05/2020, que estabelece a modalidade de correição virtual.
CONSIDERANDO o Ato nº 01/2021 CGMP/PI que suspendeu, em caráter temporário e excepcional, até 30 de junho de 2021, a realização das
correições ordinárias, estabelecidas no Calendário Anual, do ATO CGMP Nº 17/2020, como meio de restringir o contato social, diminuindo a
circulação e aglomeração de pessoas com o fim de prevenir e conter o contágio pelo COVID-19 em prol da saúde pública.
R E S O L V E:
Art. 1º. Estabelecer o Calendário RETIFICADO de Correições Ordinárias para o período de julho/2021 a dezembro/2021, fixado no ANEXO
ÚNICO deste Ato.
Art. 2º. As Correições Ordinárias ocorrerão nas modalidades presencial ou virtual, ficando a critério desta Corregedoria Geral definir.
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Parágrafo único. A previsão de uma modalidade de realização de correição neste Ato não impede a sua conversão em outra modalidade,
segundo critério de oportunidade e conveniência da Corregedoria Geral.
Art. 3º. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Teresina (PI), 17 de fevereiro de 2021.
LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
Corregedor-Geral do Ministério Público
ANEXO ÚNICO
CALENDÁRIO DE CORREIÇÕES ORDINÁRIAS PARA O PERÍODO DE JULHO/2021 A DEZEMBRO/2021
MÊS

VIRTUAIS

PRESENCIAIS

TOTAL

Julho/2021

- 2ª Promotoria de Justiça de São João.

- Promotoria de Justiça de Água Branca;
- 1ª Procuradoria de Justiça.

03 Correições

Agosto/2020

- 1ª Promotoria de Justiça de Picos;
- 2ª Procuradoria de Justiça.

- 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri;
- 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri.

04 Correições

Setembro/2021

- 2ª Promotoria de Justiça de Picos.

- 3ª Promotoria de Justiça de Floriano;
- 4ª Promotoria de Justiça de Floriano;
- 3ª Procuradoria de Justiça.

04 Correições

Outubro/2021

- 3ª Promotoria de Justiça de Picos.
- Promotoria de Justiça de Caracol.
- 4ª Procuradoria de Justiça.

- 42ª Promotoria de Justiça de Teresina.

04 Correições

Novembro/2021

- 4ª Promotoria de Justiça de Picos;
- Promotoria de Justiça de Ribeiro Gonçalves.

- Promotoria de Justiça de Fronteiras;
- 5ª Procuradoria de Justiça.

04 Correições

Dezembro/2021

- 5ª Promotoria de Justiça de Picos;
- 6ª Procuradoria de Justiça.

- 48ª Promotoria de Justiça de Teresina;
- 56ª Promotoria de Justiça de Teresina.

04 Correições

4. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

4.1. EXTRATOS DE DECISÕES15764
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0003012/2020-13
Requerente: Cezário de Souza Cavalcante Neto
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI,opagamento de 09 (nove) diárias e ½ (meia),ao Promotor de Justiça CEZÁRIO DE
SOUZA CAVALCANTE NETO, relativas a seus deslocamentos para responder pela 51ª Promotoria de Justiça da cidade de Teresina-PI,
conforme Portaria de designação PGJ/PI nº 4088/2019,nos seguintes períodos: de 06 a 08, de 13 a 15 e de 20 a 24 de janeiro de 2020, e
submeto a presente decisão ao referendo do Conselho Superior do Ministério Público, conforme parágrafo único do art. 4º da Resolução CSMP
nº 13/2013.
Teresina-PI, 03 de março de 2020
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000228/2021-03
Requerente: Rogério Azevedo Silva
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pagamento do valorreferente a 03 (três) diárias e ½ (meia), ao MILITAR ROGÉRIO AZEVEDO
SILVA,devido aseudeslocamentoparao interior do estado do Piauí, no período de 07 a 10 de dezembro de 2020, a serviço do GAECO,
conforme Portaria PGJ/PI nº 2295/2020.
Teresina-PI, 08 de fevereiro de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000229/2021-73
Requerente: Adriano José Sousa Santos
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pagamento do valor referente a 01 (uma) diária e ½ (meia), ao MILITAR ADRIANO JOSÉ
SOUSA SANTOS,devido aseu deslocamento para o interior do estado do Piauí, no período de 15 a 16 de dezembro de 2020, a serviço do
GAECO, conforme Portaria PGJ/PI nº 2322/2020.
Teresina-PI, 08 de fevereiro de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000230/2021-46
Requerente: Jonas Ferreira Paz
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013,opagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia), aoSERVIDOR JONAS FERREIRA PAZ, referente a seu
deslocamentoàs cidades de Paulistana e de Avelino Lopes-PI, no período de 28/11 a 01/12/2020, a fim de realizar manutenção predial e
instalação de placas de inauguração nas Promotorias de Justiça das referida cidades, conforme Portaria PGJ/PI nº 023/2021.
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Teresina-PI, 28 de janeiro de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000250/2021-88
Requerente: Jonas Ferreira Paz
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pagamento do valor referente a 01 (uma) diária e ½ (meia), ao servidor JONAS FERREIRA
PAZ, por deslocamentopara Simões-PI no período de 11 a 12 de janeiro de 2021,pararealizar instalação de pontos elétricos e cabeamento
de internet na nova Promotoria de Justiça de Simões, conforme Portaria PGJ/PI nº 061/2021.
Teresina-PI, 26 de janeiro de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0330.0000350/2021-48
Requerente: Thiago de Araújo Costa Soares
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pagamento do valor referente a 03 (três) diárias e ½ (meia), ao servidor THIAGO DE ARAÚJO
COSTA SOARES, por deslocamento, nos dias 22 a 25 de janeiro de 2021,para São Paulo-SP, para participar do curso de capacitação em
extração avançada CHIPOFF de dispositivos móveis, conforme Portaria PGJ/PI nº 070/2021.
Teresina-PI, 02 de fevereiro de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0084.0000440/2021-47
Requerente: Francisco de Assis Rodrigues de Santiago Júnior
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI, opagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) aoPROMOTOR DE
JUSTIÇAFRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SANTIAGO JÚNIOR,relativa a seu deslocamento, nos dias 19 a 21 de janeiro de 2021,
pararesponder pela 3ª Promotoria de Justiça da cidade de Oeiras-PI, conforme Portaria PGJ/PI nº 3776/2019.
Teresina-PI, 26 de janeiro de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000465/2021-06
Requerente: Adriano José Sousa Santos
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pagamento do valorreferente a 03 (três) diárias e ½ (meia), ao MILITARADRIANO JOSÉ SOUSA
SANTOS,devidoa seu deslocamento para o interior do estado, no período de 07 a 10 de dezembro de 2020, a serviço do GAECO, conforme
Portaria PGJ/PI nº 2295/2020.
Teresina-PI, 04 de fevereiro de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0160.0000468/2021-91
Requerente: Roberto Monteiro Carvalho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI, opagamento de03 (três) diárias e ½ (meia) aoPROMOTOR DE JUSTIÇA ROBERTO
MONTEIRO CARVALHO, referente a seu deslocamento, nos dias 26 a 29 de janeiro de 2021, para responder pela Promotoria de Justiça
deCapitão de Campos-PI, conforme aPortaria PGJ/PI Nº 3403/2019.
Teresina-PI, 27 de janeiro de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0434.0000551/2021-45
Requerente: Faruk Morais Aragão
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pagamento do valor referente a 01 (uma) diária e ½ (meia), ao SERVIDOR FARUK MORAIS
ARAGAO, devido aodeslocamento às cidades de Castelo do Piauí-PI e de Coca de Telha-PI, no período de 28 a 29/01/2021, a fim de realizar
vistorias ambientais nas respectivas zonas rurais, conforme Portaria PGJ/PI nº 116/2021.
Teresina-PI, 28 de janeiro de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000697/2021-47
Requerente: Mário Alexandre Costa Normando
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI, opagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) aoPROMOTOR DE JUSTIÇA MÁRIO
ALEXANDRE COSTA NORMANDO,relativa a seu deslocamento, nos dias 12 a 14 de janeiro de 2021, pararesponder pela 1ª Promotoria de
Justiça de Valença-PI, conforme Portaria PGJ/PI nº 2609/2019.
Teresina-PI, 03 de fevereiro de 2021
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Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000781/2021-10
Requerente: Jonas Ferreira Paz
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pagamento de ½ (meia) diária aoSERVIDORJONAS FERREIRA PAZ,devido a seu deslocamento
à cidade de Castelo do Piauí-PI, no dia 21/01/2021, a fim de realizar a instalação da placa de inauguração nas novas instalações da Promotoria
da referida cidade, conforme Portaria PGJ/PI nº 130/2021.
Teresina-PI, 04 de fevereiro de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000782/2021-80
Requerente: Jonas Ferreira Paz
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia), aoSERVIDORJONAS FERREIRA PAZ,devido a seu
deslocamento à cidade de Barras-PI, no período de 25 a 27/01/2021, para realizar a manutenção das câmeras de segurança e manutenção
elétrica na sede das Promotorias da referida cidade, conforme Portaria PGJ/PI nº 0183/2021.
Teresina-PI, 04 de fevereiro de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

5. SECRETARIA GERAL
[]

5.1. PORTARIAS PGJ15741
PORTARIA PGJ/PI Nº 320/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
indicação Coordenadoria do Apoio Administrativo, bem como o despacho contido no protocolo e-doc nº 07010091299202166,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor DANIEL RIBEIRO MARQUES, Analista Ministerial - Área Documentação, matrícula nº 266, para exercer a função de
Suprido de Fundos do Ministério Público do Estado do Piauí na capital, no exercício financeiro de 2021, bem como indicar o servidor Guilherme
Santos de Andrade, Técnico Administrativo, matrícula nº 310, para substituí-lo em suas ausências, férias e licenças.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 16 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 321/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
deferimento da solicitação contida no Ofício nº 03/2021, da Junta Recursal do PROCON - JURCON/MPPI, protocolo e-doc nº
07010091121202115,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades os Promotores de Justiça JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA, JULIANA MARTINS CARNEIRO NOLETO e
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA para participarem da sessão da Junta Recursal da PROCON - JURCON/MPPI, dia 25 de fevereiro de
2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 16 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 322/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
indicação contida no Ofício nº 012/2021, da 1ª Promotoria de Justiça de José de Freitas, bem como o despacho contido no protocolo e-doc nº
07010090835202114,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor RICARDO DE PÁDUA CÍCERO ALVES DE ALENCAR, matrícula nº 15289, para exercer a função de Suprido de Fundos
do Ministério Público do Estado do Piauí nas Promotorias de Justiça de José de Freitas, no exercício financeiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 16 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 323/2021
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, considerando o despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0378.0001379/2021-63,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, para atuar no
processo nº 0804100-27.2019.8.18.0032 (SIMP 001126-361/2020), em trâmite na 3ª Promotoria de Justiça de Picos, em razão de arguição de
suspeição do Promotor de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 16 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 324/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
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RESOLVE
INTERROMPER, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, a partir de 19 de fevereiro de 2021, as férias do
Promotor de Justiça FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SANTIAGO JUNIOR, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Itaueira, referentes ao
1º período do exercício de 2021, anteriormente previstas para o período de 01 de fevereiro a 02 de março de 2021, conforme escala publicada no
DEMPPI n° 773, de 10/12/2020, ficando 11 (onze) dias remanescentes para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 16 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 325/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias do Procurador de Justiça
ARISTIDES SILVA PINHEIRO, referentes ao 1º período do exercício de 2021, previstas para o período de 01 a 30 de março de 2021, conforme a
escala publicada no DEMPPI n° 773, de 10/12/2020, para que sejam usufruídos 15 (quinze) dias no período de 15 a 29 de março de 2021 e, 15
(quinze) dias no período de 14 a 28 de junho de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 16 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 327/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018;
CONSIDERANDO a interrupção das férias do Promotor de Justiça Francisco de Assis Rodrigues de Santiago Júnior,
RESOLVE
REVOGAR, a partir de 19 de fevereiro de 2021, a Portaria PGJ nº 225/2021, que designou o Promotor de Justiça CEZÁRIO DE SOUSA
CAVALCANTE NETO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela Promotoria de
Justiça de Itaueira, e pelas atribuições junto ao Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 de Floriano, de 01
de fevereiro a 02 de março de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 329/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018;
CONSIDERANDO a interrupção das férias do Promotor de Justiça Francisco de Assis Rodrigues de Santiago Júnior,
RESOLVE
REVOGAR, a partir de 19 de fevereiro de 2021, a Portaria PGJ nº 237/2021, que designou o Promotor de Justiça RICARDO LÚCIO FREIRE
TRIGUEIRO, titular da Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 3ª Promotoria de Justiça
de Oeiras, e pelas atribuições junto ao Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 de Oeiras, de 01 de
fevereiro a 02 de março de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 330/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida nos Ofícios nº 13/2021 e 15/2021, da Coordenadoria de Apoio Administrativo, bem como o despacho contido no Procedimento
de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0010.0004220/2020-77,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor JONAS FERREIRA PAZ, Chefe da Divisão de Serviços Gerais, matrícula nº 15037, para realizar a manutenção das
câmeras de segurança na Promotoria de Justiça de Luzilândia, dia 29 de janeiro de 2021, e realizar a instalação do cabeamento de internet na
nova sede da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, dia 03 de fevereiro de 2021, com efeitos retroativos.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 335/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Ofício nº 04/2021/PJ/GAB/MPPI, por meio do qual o Procurador de Justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares declinou da
sua designação para compor a comissão de eleição para o cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público, a ser realizada no dia 16 de março
de 2021, às 9h, mediante videoconferência;
CONSIDERANDO o despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0018.0001012/2021-46,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 248/2021, para constar o seguinte: "DESIGNAR os Procuradores de Justiça ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO e
Teresinha de Jesus Marques, para, sob a presidência desta Procuradora-Geral de Justiça, integrar a Comissão Eleitoral para a eleição do
Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, em consonância com o disposto no art. 81 da Resolução CPJ nº 04/2018".
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 17 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

5.2. EDITAL PGJ15765
EDITAL PGJ/PI nº 04/2021
Faz saber que as inscrições para a Construção do Planejamento Estratégico Institucional-PEI 2021-2029 do Ministério Público do Estado do Piauí
estarão abertas no período de 18 a 25 de fevereiro de 2021, com trâmite e regras estabelecidas no presente edital.
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A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, previstas no artigo 12, inciso V da Lei
Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993.
CONSIDERANDO a etapa final de cumprimento do Plano Estratégico Institucional 2010/2022 do Ministério Público do Estado do Piauí, com
revisão em 2017 e a pertinência de revisão e construção de um novo plano com o horizonte de 09 (nove) anos;
CONSIDERANDO a adesão pelo Ministério Público do Estado do Piauí ao Mapa Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público,
formalizada no dia 17 de julho de 2020;
CONSIDERANDO a elaboração do Planejamento Estratégico Nacional-PEN 2020/2029, com a realização de oficinas presenciais na metodologia
adotada pelo CNMP e conduzidas por integrantes da Comissão de Planejamento Estratégico/CPE.
CONSIDERANDO a parceria firmada com a Associação Piauense do Ministério Público/APMP para custeio dos investimentos com a contratação
de local para realização das oficinas presenciais.
CONSIDERANDO a importância de construção coletiva do Planejamento Estratégico Institucional 2021-2029 mediante a participação dos
integrantes do MPPI nas oficinas presenciais;
RESOLVE:
Art. 1º Abrir, no período de 18 a 25 de fevereiro de 2021, inscrições para participação nas Oficinas de Construção do Planejamento Estratégico
Institucional 2021-2029 do Ministério Público do Estado do Piauí.
§ 1º. O evento observará todas às regras de segurança sanitária.
§2º Os participantes serão distribuídos nas oficinas realizadas nos dias 02, 03 e 04 de março de 2021, em quantidade compatível com as regras
de segurança sanitária.
§3º. A condução das oficinas será por representantes da CPE e auxílio da Assessoria de Planejamento e Gestão.
§4º As oficinas serão realizadas presencialmente no Bistrô Eventos, localizado na Avenida Coronel Costa Araújo, 2255, Horto Florestal, TeresinaPI, turnos manhã e tarde.
Art. 2º Poderão se inscrever para as Oficinas do PEI membros e servidores do MPPI, com atuação nas áreas fim e meio.
Art. 3º As inscrições serão realizadas por intermédio de link do aplicativo forms, disponibilizado no site oficial do Ministério Público do Estado do
Piauí e pelo Whatsapp.
Art. 4º As vagas serão distribuídas da seguinte forma:
I - 38 (trinta e oito) vagas para membros e servidores atuantes na área finalística;
II - 10 (dez) vagas para servidores do MPPI com atuação na área meio; e
III - 30 (trinta) vagas para representantes da Administração Superior e Órgãos Auxiliares.
§ 1º. No momento da inscrição, o membro ou servidor deverá apontar o dia de preferência para participação nas Oficinas.
§ 2º. Fica vedada a participação em mais de um dia de oficina.
§ 3º. Caso a quantidade de indicações para os dias de realização das oficinas extrapolem as vagas oferecidas por dia, a distribuição ocorrerá de
acordo com as temáticas trabalhadas e cidade de residência.
§ 4º. Caso a quantidade de inscritos seja maior que a quantidade de vagas disponíveis a seleção será pela quantidade de participantes com
menor número na área temática, observado o limite de vagas estabelecidas nesse artigo.
Art. 5º Nos dias 1º e 2 de março, no horário das 8 às 12 e das 14 às 17h, na sede leste do Ministério Público do Estado do Piauí, serão
disponibilizados testes rápidos da COVID-19 para os participantes das oficinas.
Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradora-Geral de Justiça.
Teresina, 17 de fevereiro de 2021.
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça.

6. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

6.1. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI15735
PORTARIA Nº 12/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Consti- tuição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, es- sencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, ca- put, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Mi- nistério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados nesta Constituição, pro- movendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inciso II,
da CF/88;
CONSIDERANDO que o recebimento do salário em dia decorre da lei, sendo um direito assegurado a todos os trabalhadores do setor público e
privado;
CONSIDERANDO que a remuneração é caracterizada pela habitualidade, reciprocidade e regularidade do pagamento e que o objetivo da
remuneração - indepen- dente da denominação que assuma - é satisfazer as necessidades vitais básicas daquele que a percebe, bem como as
de sua família;
CONSIDERANDO que a vinculação inarredável entre salário e subsistência torna a remuneração do servidor público uma dimensão
incontornável para a preservação da dignidade da pessoa humana constitucionalmente protegida e em virtude do seu caráter alimentar, ela é
especialmente protegida pelo ordenamento jurídico nacional, internacional e comparado;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência (artigo 37, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público Municipal gerir a coisa pública com eficiência, estando dentre as suas atribuições o pagamento dos
servidores em cada mês, devendo o gestor, inclusive, antever os riscos da gestão fiscal, através de uma ação planejada de governo, evitando-se
o contingenciamento do orçamento e a afetação do equilíbrio das contas públicas, conforme art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO a necessidade de se observar os preceitos da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica
Municipal, bem como de se regularizar o pagamento dos servidores do Município de Piripiri;
CONSIDERANDO o recebimento do Abaixo-assinado, o qual afirma que o pagamento do mês de dezembro de 2020 dos vigias contratados pela
Secretaria Municipal de Saúde de Piripiri não foi efetuado. Ademais, foi informado aos recla- mantes que os mesmos não serão pagos, tendo em
vista que o ex-gestor não deixou dinheiro em caixa para tal finalidade.
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 12/2021, a fim de ob- ter solução à demanda, determinando de imediato:
a) a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da
Resolução n° 174/2017 do CNMP;
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b)a juntada do Abaixo-assinado e demais documentos;
c)a expedição de notificação ao Secretário de Saúde do Município de Piri- piri-PI a fim de participar de audiência designada para o dia 22/02/2020
às 09h30min por meio da plataforma Microsoft Teams.
Cumpra-se com urgência.
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações. Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 08 de fevereiro de 2021
Bel. Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça Titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
PORTARIA Nº 14/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Consti- tuição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, es- sencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, ca- put, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Mi- nistério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal dispõe no seu art. 23, inc. II, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municí- pios, cuidar da saúde e assistência pública;
CONSIDERANDO, ainda, que o artigo 197 da Constituição Federal esta- belece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pes- soa física ou jurídica de direito privado."
CONSIDERANDO que segundo a Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saú- de), Art. 2º, § 1º: "Art. 2ª A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Es- tado de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e outros agravos e no estabelecimen- to de
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação."
CONSIDERANDO que o paciente Antônio Carlos Farias Júnior necessi- ta urgentemente da medicação Bisoprolol e Entresto 49/51mg, tendo
em vista que nun- ca recebeu os referidos medicamentos e que não possui renda suficiente para comprá- los;
RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 14/2021, a fim de ob- ter solução à demanda, determinando de imediato:
a) o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encami- nhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade
exigida pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP;
b) a juntada do laudo e receituário médico e demais documentos;
c) a expedição de notificação à Secretaria Municipal de Saúde de Piripiri-PI a fim de participar de audiência virtual designada para o dia
22/02/2021 às 10h30min por meio da plataforma Microsoft Teams.
Cumpra-se com urgência
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 10 de Fevereiro de 2021.
Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça da 3ª PJ de Piripiri-PI

6.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI15737
Inquérito Civil Público n.º 009/2014
SIMP: 000185-174/2016
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, devidamente autuado como Inquérito Civil n.º 009/2014, instaurado por meio da Portaria n.º 10/2014, com
a finalidade de investigar o descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
O presente procedimento originou-se a partir da constatação de possível descumprimento das cláusulas do TAC referente à elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (fls. 50/54), firmado entre o Ministério Público e a
Prefeitura Municipal de Piracuruca/PI.
Após a celebração do referido TAC, o município apresentou manifestação acerca das providências adotadas (fls. 66/95).
Posteriormente, moradores da Localidade Mato Verde, zona rural desta urbe, compareceram nesta Promotoria de Justiça, onde declararam que,
há cerca de um ano, o lixão da cidade foi instalado na região onde moram, causando prejuízos à saúde da comunidade (fls. 96/114).
Em 10 de março de 2014, realizou-se audiência extrajudicial na Promotoria de Justiça com o Secretário de Meio Ambiente e Procuradora do
município (fl. 119), assim como com o Engenheiro da Prefeitura (fl. 121).
Adiante, o município encaminhou o ofício n.º 003/2014 e anexos fotográficos (fls. 125/134), por meio dos quais demonstrou as medidas adotadas
no que se refere ao que foi deliberado na audiência supracitada.
Relatório de Inspeção Sanitária na área de coleta e disposição final de resíduos, realizada em março de 2014, pela FUNASA, juntado às fls.
140/158.
Em 29 de maio 2014, realizou-se audiência extrajudicial (fl. 160/163), na qual foi firmado novo TAC com o município.
Em cumprimento ao deliberado na audiência supra e às cláusulas no TAC, o município enviou os documentos juntados às fls. 170/210, fls.
215/217 e fls. 219/539.
Ofício n.º 76/2015 (fls. 589/590), solicitando prorrogação do prazo para apresentação de Licença Prévia e Licença de Instalação do aterro
sanitário.
Nota Técnica-Jurídica n.º 01/2016 juntada às fls. 601/606.
Após, requisitou-se, por meio do ofício n.º 91/2016 (fls. 610/611), novas informações pertinentes ao caso. Em resposta, o município apresentou
os documentos juntados às fls. 613/659.
Relatório de Inspeção Sanitária na área de coleta e disposição final de resíduos, realizada em junho de 2016, pela FUNASA, juntado às fls.
666/679.
Por fim, em 26/09/2019, foi realizada vistoria in loco, onde se constatou a inexistência de um controle para entrada no local, por parte de vigilante
ou outro profissional, assim como qualquer separação do lixo, inclusive o hospitalar (certidão de vistoria à fl. 790).
Diante disso, foi ajuizada Ação de Execução para obrigação de fazer fundada em Termo de Ajustamento de Conduta em face do Município de
Piracuruca/PI, a qual foi protocolada no Juízo em 12/01/2021, gerando o processo n.º 0800034-25.2021.8.18.0067, cujo comprovante de
ajuizamento e petição inicial se encontram juntados os autos (ID n.º 32276726).
Síntese do essencial.
Fundamentação.
Apreciando detalhadamente os autos do procedimento, depreende-se que houve o esgotamento das medidas e diligências neste procedimento.
Aplica-se ao presente caso o disposto na Súmula n.º 03 do Conselho Superior do Ministério Público, que dispõe:
Súmula n.º 03 - CSMP: Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa
dos autos para arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
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Conclui-se que, em virtude do ajuizamento da demanda judicial, o arquivamento é medida que se impõe.
Neste passo, pelas razões acima e com fulcro no art. 10, da Resolução 23/2007 do CNMP, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente
Inquérito Civil.
Deixo de submeter a presente decisão de arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público, em razão da Súmula n.º 03 do CNMP, acima
transcrita.
Comunique-se aos interessados da presente decisão, conforme art. 10, § 1.º, da Resolução 23/2007 do CNMP.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Piracuruca (PI), 15 de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

6.3. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI15738
PORTARIA nº 01/2021
PORTARIA DE CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II, IV, IX, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei nº 8625/93, no art. 8º
da Lei Complementar nº 75/93, nos art. 6º, da Lei Complementar Estadual nº 12/94, e no art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
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, Constituição Federal; art. 1o., do Estatuto do
Ministério Público da União, Lei Complementar Federal 75, de 20.05.93 e art. 1o., da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei Federal
8.625, de 12.05.93);
CONSIDERANDO que o Ministério Público possui legitimidade política e processual, para a ação penal pública. É o ente estatal legítimo para tal
mister, reconhecido e habilitado constitucionalmente (art. 129, I, CF) e também pelas normas estatutárias (art. 6o., V, Lei Comp. Fed. 75 e art. 25,
III, Lei Fed. 8.625);
CONSIDERANDO que a legitimidade política decorre do preceito constitucional, oriundo da vontade popular expressa pelos constituintes de
conferir privatividade da ação penal ao Ministério Público;
CONSIDERANDO que a legitimidade processual diz respeito à capacidade de estar em Juízo, em nome do Estado, titular do direito material e de
ação. O Estado conferiu ao Ministério Público o encargo do exercício das pretensões punitiva e executória estatais;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, preferencialmente, atuar de forma preventiva, resolutiva e em cooperação com os órgãos
responsáveis pela segurança pública estabelecidos no art. 144, da Constituição Federal, com vistas à promoção do direito difuso à segurança
pública;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público atuar repressivamente diante da prática de ilegalidades, abuso de poder, improbidade
administrativa, ou de omissões dos integrantes das forças policiais e equiparadas (art. 144 da CF), promovendo a responsabilização, nas esferas
civil, administrativa e criminal;
CONSIDERANDO a possibilidade de conversão de notícia de fato em procedimento administrativo;
RESOLVE instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de acompanhar A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ NAS
INVESTIGAÇÕES REFERENTES AO DESAPARECIMENTO DA SENHORA RENATA PEREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 8º, inciso
II, da RESOLUÇÃO n. 174/2017, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, para melhor desempenhar a atuação como PARTE e
FISCAL do ordenamento jurídico, determinando o seguinte:
a) que seja AUTUADO e REGISTRADO no sistema SIMP;
b) que seja encaminhado para publicação no Diário do MPPI;
c) que seja encaminhado, a Procuradora-Geral de Justiça, ao Conselho Superior do Ministério Público e ao CAOCRIM, para conhecimento;
d) que seja oficiado a Delegacia Regional de Polícia Civil de Floriano-PI para que informe se já foi instaurado procedimento investigatório a
respeito do fato e em caso positivo que também seja informado o andamento das investigações.
Floriano/PI, 16 de fevereiro de 2021.
DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES
Promotor de Justiça

6.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI15739
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA
Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, CEP 64.180-000 - Fone: (0xx)86-3383-1301
PORTARIA Nº 02/2021
Ref. NF 48/2020
SIMP n° 418-161/2020
OBJETO: Apurar suposta irregularidade na contratação das empresas Maria Lina Araujo - ME e Maria Irene Araujo realizada pela Prefeitura
Municipal de Morro do Chapéu do Piauí/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu Representante legal, Doutor ADRIANO FONTENELE SANTOS, Titular da 2ª
Promotoria de Justiça de Esperantina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 129, inciso III da Constituição Federal, no artigo 26,
inciso I da Lei nº 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar
nº 12 de 93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda,
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;
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 que é atribuição do Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos, na forma dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal, do artigo 25, inciso IV, alínea "a", da Lei Federal n°
8.625/93;
CONSIDERANDO que as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações (artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988);
CONSIDERANDO que, a teor do artigo 2° da Lei Federal n° 8.666/93, "As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações,
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de
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licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei";
CONSIDERANDO que, como determina o artigo 3° da Lei Federal n° 8.666/93, "A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlates";
CONSIDERANDO as informações preliminares coletadas no bojo da Notícia de Fato nº 48/2020 (SIMP Nº 418-161/2020), instaurada em razão
de denúncia encaminhada à Ouvidoria do MPPI em face do Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI, por suposta irregularidade na contratação
da empresa Maria Lina de Araújo - ME e, por conseguinte Maria Irene de Araújo - ME, ambas pelo Pregão Presencial n° 01/2020;
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 artigo 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 e livro 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 e ao CACOP;
04) Em atenção ao Parecer n° 58/2020 emitido pelo CACOP, DETERMINO à Secretaria desta Promotoria de Justiça que solicite junto ao Centro
de Apoio respectivo e Coordenação de Perícias do MPPI a realização de perícia contábil no intuito de averiguar se os preços praticados nas
contratações das empresas Maria Lina de Araújo - ME e Maria Irene de Araújo - ME, originadas do Pregão Presencial n° 01/2020, estão
condizentes com as praticadas no mercado ou se resta configurado sobrepreço.
À Secretaria da 2ª Promotoria para realizar o encaminhamento do presente ato finalístico aos destinatários acompanhado de cópia do Pregão
Presencial n° 01/2020 ao Setor de Perícias, a fim de subsidiar a elaboração do parecer contábil ora solicitado.
Nomeio a servidora Stéfani Portela Gomes para secretariar os trabalhos.
Cumpridas as diligências, conclusos os autos.
Esperantina/PI, 13 de janeiro de 2021.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina/PI
PORTARIA Nº 21/2021
INTERESSADA: Maria Aurilene Reis Santos
OBJETO: converter a Notícia de Fato nº 65/2020 (SIMP: 000552-161/2020) em Procedimento Administrativo nº 10/2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, no uso das atribuições previstas nos
arts. 127 e 129, da CF/88, da Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), na Lei Complementar Estadual nº. 12/1993 e
no artigo 9º, da Resolução CNMP nº 174/2017 e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93);
CONSIDERANDO o artigo 5º, caput, do Estatuto das Pessoas com Deficiência o qual garante que a pessoa com deficiência será protegida de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante;
CONSIDERANDO que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização,
ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à
informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária,
entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e
das leis e de outras normas que garantam seu bem estar pessoal, social e econômico (artigo 8.º da Lei n.º 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com
Deficiência);
CONSIDERANDO que compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida (artigo 10 da Lei n.º
13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência);
CONSIDERANDO que Procedimento Administrativo é o instrumento destinado a apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais
indisponíveis (art. 8.º, inciso III da Resolução CNMP n.º 174/2017);
CONSIDERANDO que a situação de vulnerabilidade de Maria Aurilene Reis dos Santos, pessoa portadora de deficiência física, merece
acompanhamento de forma continuada, havendo necessidade de diligências que devem prosseguir no âmbito de um procedimento
administrativo;
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração da Notícia de Fato nº 65/2020 até a presente data, sem que a demanda tenha sido
solucionada;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 65/2020 em Procedimento Administrativo nº 10/2021, com a finalidade de acompanhar e adotar medias
para solucionar a situação de vulnerabilidade vivenciada por Maria Aurilene Reis Dos Santos, pessoa com deficiência, tendo em vista a falta de
amparo familiar, com fulcro no art. 7º da resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, determinando, desde logo, as
seguintes providências:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento;
Autue-se a presente portaria de conversão, realizando as devidas alterações no livro próprio e tabelas, afixando-a cópia da portaria em local de
costume e arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
Seja remetida cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa das Pessoas Portadoras de Deficiência (CAODD-PCD), para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, 1º da Resolução nº 01/2018;
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, com envio da presente Portaria;
Encaminhe-se cópia da presente portaria em formato Word, via e-mail, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Expedientes necessários.
Esperantina, 15 de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
Adriano Fontenele Santos
Promotor de Justiça
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI

6.5. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI15740
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Autos nº: 0001443-14.2020.8.18.0032 SIMP nº: 002815-361/2020
DECISÃO
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 69, todos do CP),
figurando como indiciado WILTON LIRA BATISTA.
Apregoa o art. 28-A do CPP que:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019)
- prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a
entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos
iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal
imputada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e
diminuição aplicáveis ao caso concreto. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
II- se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto
se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal
ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
- nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em
favor do agressor.
Compulsando os fólios eletrônicos, constata-se que o indiciado responde por outro processo criminal no Estado do Ceará, referente aos autos nº
0000668- 71.2018.06.0171, por crime da Lei de Licitações, e tem em seu desfavor o Boletim de Ocorrência nº 025552/2020, pelo crime de
estelionato ocorrido em 07/02/2020.
Além disso, analisando detidamente os autos, observa-se que a conduta imputada ao acusado se reveste de especial gravidade, considerando
que praticou 07 (sete) golpes contra pequenos comerciantes das cidades de Picos-PI e de Santana do Piauí - PI, e em seguida se evadiu do
distrito da culpa, o que demonstra que o Acordo de Não- Persecução Penal se torna medida insuficiente para a necessária reprovação e
prevenção do delito.
Pelo exposto, o Ministério Público NEGA-LHE a oferta de ANPP - Acordo de Não-Persecução Penal, em razão de estarem presentes
elementos que indicam conduta criminal habitual e reiterada por parte do indiciado, conforme estabelecido no art. 28-A, §2º, II do CPP,
bem como considerando que tal medida é insuficiente para a necessária reprovação e prevenção do delito.
Notifique-se o investigado para conhecimento desta decisão por publicação em DOEMPI, devendo se fazer constar a faculdade de eventual
apresentação recursal no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 28-A, §14 do CPP e Ato PGJ n.º 989/2020.
Não apresentada impugnação à presente decisão, certifique adequadamente a Secretaria Unificada das Promotorias de Picos/PI, quanto ao
trânsito em julgado da decisão da negativa de ANPP, devendo fazer constar data, número do processo, nome do investigado e assinatura
eletrônica do servidor responsável pela certidão.
Havendo o trânsito em julgado administrativo da presente decisão, junte-se cópia desta e da respectiva certidão em THEMIS, com remessa dos
autos ao gabinete desta PJ para manifestação finalística cabível.
Após, venham conclusos.
Picos/PI, 11 de fevereiro de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

6.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI15743
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada para apreciar e identificar as licitações realizadas pelo Município de Francisco Santos-PI para que,
posteriormente, esta sejam triadas e analisadas especificadamente.
O despacho inicial foi proferido em 19.08.2020 e somente cumprido em
05.12.2020.
Realizada pesquisa no mural de licitações do TCE-PI (ID: 3189539). É o que cabe relatar. Passo a decidir.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar e identificar as licitações realizadas pelo Município de Francisco Santos-PI para que,
posteriormente, esta pudessem ser triadas e analisadas especificadamente.
No entanto, somente após o escoamento do prazo de tramitação da Notícia de Fato é que a Secretaria deu cumprimento ao despacho exarado,
impossibilitando a resolutividade do feito, com a respectiva análise dos procedimentos licitatórios.
Ademais, é imperioso frisar-se que a Notícia de Fato se encontra vencida, em afronta ao art. 3 da Resolução CNMP nº 174/2017:
"Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por
até 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para
deliberar sobre a instauração do procedimento próprio,
sendo vedada a expedição de requisições".
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova.
Cumpre salientar que o arquivamento desta demanda não impede a atuação deste Parquet diante de informações que relatem irregularidades
nas licitações do Município de Francisco Santos-PI, situação que ensejará abertura de procedimento específico.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Deixo de notificar as partes em razão da NF ter sido aberta em face de dever de ofício, conforme o art. 4, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 17 de dezembro de 2020.
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MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada para apreciar e identificar as licitações realizadas pelo Município de Monsenhor Hipólito-PI para que,
posteriormente, esta sejam triadas e analisadas especificadamente.
O despacho inicial foi proferido em 19.08.2020 e somente cumprido em
05.12.2020.
Realizada pesquisa no mural de licitações do TCE-PI (ID: 32177150). É o que cabe relatar. Passo a decidir.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar e identificar as licitações realizadas pelo Município de Monsenhor Hipólito-PI para que,
posteriormente, esta pudessem ser triadas e analisadas especificadamente.
No entanto, somente após o escoamento do prazo de tramitação da Notícia de Fato é que a Secretaria deu cumprimento ao despacho exarado,
impossibilitando a resolutividade do feito, com a respectiva análise dos procedimentos licitatórios.
Ademais, é imperioso frisar-se que a Notícia de Fato se encontra vencida, em afronta ao art. 3 da Resolução CNMP nº 174/2017:
"Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por
até 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre
a instauração do procedimento próprio,
sendo vedada a expedição de requisições".
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova.
Cumpre salientar que o arquivamento desta demanda não impede a atuação deste Parquet diante de informações que relatem irregularidades
nas licitações do Município de Monsenhor Hipólito-PI, situação que ensejará abertura de procedimento específico.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Deixo de notificar as partes em razão da NF ter sido aberta em face de dever de ofício, conforme o art. 4, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 17 de dezembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada para apreciar e identificar as licitações realizadas pelo Município de São João da Canabrava-PI para que,
posteriormente, esta sejam triadas e analisadas especificadamente.
O despacho inicial foi proferido em 19.08.2020 e somente cumprido em
05.12.2020.
Realizada pesquisa no mural de licitações do TCE-PI (ID: 32177181). É o que cabe relatar. Passo a decidir.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar e identificar as licitações realizadas pelo Município de São João da Canabrava-PI para que,
posteriormente, esta pudessem ser triadas e analisadas especificadamente.
No entanto, somente após o escoamento do prazo de tramitação da Notícia de Fato é que a Secretaria deu cumprimento ao despacho exarado,
impossibilitando a resolutividade do feito, com a respectiva análise dos procedimentos licitatórios.
Ademais, é imperioso frisar-se que a Notícia de Fato se encontra vencida, em afronta ao art. 3 da Resolução CNMP nº 174/2017:
"Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por
até 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre
a instauração do procedimento próprio,
sendo vedada a expedição de requisições".
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova.
Cumpre salientar que o arquivamento desta demanda não impede a atuação deste Parquet diante de informações que relatem irregularidades
nas licitações do Município de São João da Canabrava-PI, situação que ensejará abertura de procedimento específico.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Deixo de notificar as partes em razão da NF ter sido aberta em face de dever de ofício, conforme o art. 4, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 17 de dezembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada para apreciar e identificar as licitações realizadas pelo Município de Sussuapara-PI para que,
posteriormente, esta sejam triadas e analisadas especificadamente.
O despacho inicial foi proferido em 19.08.2020 e somente cumprido em
05.12.2020.
Realizada pesquisa no mural de licitações do TCE-PI (ID: 32177193). É o que cabe relatar. Passo a decidir.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar e identificar as licitações realizadas pelo Município de Sussuapara-PI para que, posteriormente,
esta pudessem ser triadas e analisadas especificadamente.
No entanto, somente após o escoamento do prazo de tramitação da Notícia de Fato é que a Secretaria deu cumprimento ao despacho exarado,
impossibilitando a resolutividade do feito, com a respectiva análise dos procedimentos licitatórios.
Ademais, é imperioso frisar-se que a Notícia de Fato se encontra vencida, em afronta ao art. 3 da Resolução CNMP nº 174/2017:
"Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por
até 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre
a instauração do procedimento próprio,
sendo vedada a expedição de requisições".
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova.
Cumpre salientar que o arquivamento desta demanda não impede a atuação deste Parquet diante de informações que relatem irregularidades
nas licitações do Município de Sussuapara-PI, situação que ensejará abertura de procedimento específico.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Deixo de notificar as partes em razão da NF ter sido aberta em face de dever de ofício, conforme o art. 4, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 17 de dezembro de 2020.
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MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada para apreciar e identificar as licitações realizadas pelo Município de Wall Ferraz-PI para que,
posteriormente, esta sejam triadas e analisadas especificadamente.
O despacho inicial foi proferido em 19.08.2020 e somente cumprido em
07.12.2020.
Realizada pesquisa no mural de licitações do TCE-PI (ID: 32179316). É o que cabe relatar. Passo a decidir.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar e identificar as licitações realizadas pelo Município de Wall Ferraz-PI para que, posteriormente,
esta pudessem ser triadas e analisadas especificadamente.
No entanto, somente após o escoamento do prazo de tramitação da Notícia de Fato é que a Secretaria deu cumprimento ao despacho exarado,
impossibilitando a resolutividade do feito, com a respectiva análise dos procedimentos licitatórios.
Ademais, é imperioso frisar-se que a Notícia de Fato se encontra vencida, em afronta ao art. 3 da Resolução CNMP nº 174/2017:
"Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por
até 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre
a instauração do procedimento próprio,
sendo vedada a expedição de requisições".
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova.
Cumpre salientar que o arquivamento desta demanda não impede a atuação deste Parquet diante de informações que relatem irregularidades
nas licitações do Município de Wall Ferraz-PI, situação que ensejará abertura de procedimento específico.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Deixo de notificar as partes em razão da NF ter sido aberta em face de dever de ofício, conforme o art. 4, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 17 de dezembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada para apreciar e identificar as licitações realizadas pelo Município de Wall Ferraz-PI para que,
posteriormente, esta sejam triadas e analisadas especificadamente.
O despacho inicial foi proferido em 19.08.2020 e somente cumprido em
07.12.2020.
Realizada pesquisa no mural de licitações do TCE-PI (ID: 32179316). É o que cabe relatar. Passo a decidir.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar e identificar as licitações realizadas pelo Município de Wall Ferraz-PI para que, posteriormente,
esta pudessem ser triadas e analisadas especificadamente.
No entanto, somente após o escoamento do prazo de tramitação da Notícia de Fato é que a Secretaria deu cumprimento ao despacho exarado,
impossibilitando a resolutividade do feito, com a respectiva análise dos procedimentos licitatórios.
Ademais, é imperioso frisar-se que a Notícia de Fato se encontra vencida, em afronta ao art. 3 da Resolução CNMP nº 174/2017:
"Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por
até 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre
a instauração do procedimento próprio,
sendo vedada a expedição de requisições".
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova.
Cumpre salientar que o arquivamento desta demanda não impede a atuação deste Parquet diante de informações que relatem irregularidades
nas licitações do Município de Wall Ferraz-PI, situação que ensejará abertura de procedimento específico.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Deixo de notificar as partes em razão da NF ter sido aberta em face de dever de ofício, conforme o art. 4, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 17 de dezembro de 2020.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
DECISÃO
INQUÉRITO CIVIL. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE FATO CONCRETO. INDÍCIO NÃO
CONFIRMADO.
Não pode investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao princípio
da razoabilidade.
Inquérito civil instaurado com base em mero indício, não confirmado durante o prazo ordinário, normativamente fixado para sua conclusão, deve
ser arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de inquérito civil que tem como objeto averiguar notícia de suposta perseguição política praticada pelo Prefeito do Município de São José
do Piauí, José Bezerra Neto, em desfavor de Maria Lucinete de Sousa Leite, por ter trocado a referida de seu local de trabalho por motivação de
cunho político.
Denota-se do mandado de segurança impetrado pela senhora Maria Lucinete que a referida ocupa o cargo de professora 20h no Município de
São José do Piauí e no ano de 2016 encontrava-se lotada na Escola Municipal Borges Marinho.
No entanto, em 13.02.2017 foi surpreendida pela Portaria/GAB/PREF. Nº 047/2017 subscrita pelo gestor municipal relotando-a para a Escola
Francisco Rosário, localizada no Povoado Volta. Segundo noticiado pela impetrante, a relotação foi fruto de perseguição política do gestor
municipal (ID:30723993).
A Secretária de Educação da época manifestou-se nos autos informando que era costume realizar reuniões pedagógicas com a equipe da
secretaria em que se debatia a necessidade ou não de relotação dos profissionais. Aduz que um dos critérios objetivos para escolher qual
profissional seria relotado era o decreto de nomeação da época de admissão, ou seja, se houvesse a necessidade de relotação, o professor a ser
relotado seria aquele que não tinha o decreto de nomeação para a escola em debate.
Além disso, a Sra. Adaiane Bezerra, acostou aos autos cópia de atas de reuniões realizadas em 22.02.2017 e 23.02.2017 com os professores da
rede de ensino em que teria explicado a necessidade de reorganização e tratou dos critérios objetivos de relotação.
Atendendo à solicitação do MPE, o Município de São José do Piauí apresentou a identificação dos professores que foram relotados no período de
fevereiro de 2017, bem como os locais para onde foram relotados (ID n º 3164598).
É o sucinto relatório. Decido.
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Preliminarmente, há de se ressaltar que toda e qualquer ação pública deve ser amparada em lastro motivador mínimo dotado de razoabilidade e
proporcionalidade, não se podendo relegar dita regra constitucional a ação ministerial de investigar, ainda que em seara cível e/ou administrativa,
mesmo com foco principiológico pro societa extremo.
Atuação pública investigativa, sem qualquer espécie de prévia motivação específica, corresponde a ato discricionário eivado de pessoalidade,
uma vez que não haveria, sequer notícia inicial justificante para dita atuação estatal, vicissitude que deve ser refugada, seja pelo princípio da
razoabilidade, seja pelo princípio da impessoalidade e eficiência administrativa, seja, por fim, porque a destinação de força pública de
investigação deve ser pautada em lastro fático mínimo, diga-se, justa causa.
O cerne da demanda cinge-se a verificar eventual perseguição política praticada pelo Prefeito do Município de São José do Piauí, José Bezerra
Neto, em desfavor de Maria Lucinete de Sousa Leite, por supostamente ter trocado a referida de seu local de trabalho por motivação de cunho
político, situação que poderia caracterizar ato de improbidade administrativa.
Analisando-se o acervo probatório dos autos, sobretudo as portarias de servidores também relotados no mesmo período da Sra. Maria Lucinete
(juntada de ID: 32139059), é possível descaracterizar-se o dolo da conduta do gestor José Bezerra Neto quando da relotação da servidora.
Não se relega que o ato de fato foi feito sem a observância dos ditames legais, principalmente em razão da ausência de motivação para
expedição da portaria que relotou a Sra. Maria Lucinete. No entanto, para a caracterização do ato de improbidade administrativa não basta que o
ato seja ilegal, é necessário demonstrar-se o animus doloso do agente público, o que não foi comprovado no presente caso.
O STJ tem decidido que: "para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade
Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e,
ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Portanto, o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a
demonstração
de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. (Resp.
1708269/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Dje 27.11.2018)".
Ainda na esteira daquela Corte superior: "para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além
da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa
não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé (Resp. 1.674.354/RS)".
Portanto, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de
seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Cientifique-se acerca da presente decisão à Sra. Maria Lucinete de Sousa Leite e ao Sr. José Bezerra Neto.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Picos/PI, 05 de fevereiro de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
DECISÃO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ORIENTATIVA AO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÃO DA CANABRAVA QUANTO AO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF. RESOLUTIVIDADE DO OBJETO. ARQUIVAMENTO.
Procedimento instaurado e diligências realizadas logrando êxito na resolutividade do objeto do presente feito.
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 038.2020 SIMP nº 000222.088.2020, instaurado visando acompanhar o cumprimento das regras
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal de São
João da Canabrava/PI.
Expediu-se a Recomendação nº 047/2020 ao Prefeito de São João da Canabrava-PI para que adotasse todas as providências no sentido de não
exceder os limites estabelecidos em Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
Em resposta a solicitação, o município informou o integral acatamento da recomendação, dando, pois, resolutividade ao objeto do feito.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
O cerne do presente procedimento administrativo foi, em síntese, expedir-se orientações ao Município de Paquetá-PI no que se refere ao
cumprimento das regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder
Executivo Municipal.
Têm-se dos autos que, após a expedição de recomendação deste órgão ministerial ao gestor municipal, informou-se o acatamento da referida
recomendação.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuação resolutiva deste Parquet.
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Ademais, cumpre salientar que eventual ilícito decorrente dos gastos excessivos com pessoal será apreciado individualmente, caso a caso,
desencadeando possível inquérito civil, vez que o procedimento administrativo não é meio hábil para tal.
Assim, pelos motivos expostos, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Com remessa de cópia digital desta, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cumpra-se.
Picos/PI, 22 de janeiro de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
SIMP n°000911.361.2020
PORTARIA Nº 040/2021
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
<>que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos;
que a Resolução CNMP nº 174/2017 dispõe ser o Procedimento Administrativo meio adequado para embasar outras atividades não sujeitas a
inquérito civil
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requerimento formulado por Erivelto de Sá Barros cujo teor é informar a intenção de celebrar acordo no bojo do processo nº 080004244.2020.8.18.0032.
que se faz cabível possível a lavratura de acordo no bojo de Ação Civil Por Ato de Improbidade Administrativa;Instaurar PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, visando lavrar Acordo de Não- Persecução Cível, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
<>Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
publicando-a no DOEMP com remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração;
Certifique-se se houve apresentação de resposta ao Ofício nº 257/2021.
SIMP n°000911.361.2020
<>Aguarde-se o encaminhamento de resposta do expediente supra conforme prazo estipulado, não havendo diligências pendentes, volte-me os
autos conclusos.
Nomeia-se como secretária do presente PA, ISMAEL BEZERRA NELSON, servidor do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação;Cumpra-se, observados os ditames do Ato PGJ n.
931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Picos/PI,11 de fevereiro de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

6.7. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI15746
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 20/2021
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 FRANCISCA FERNANDES MARQUES acerca da decisão que determinou o
arquivamento Notícia de Fato SIMP nº 00622-100/2020, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: NF SIMP Nº 001622-100/2020
NOTICIANTE: FRANCISCA FERNANDES MARQUES
NOTICIADA: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
OBJETO: AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA
EQUATORIAL PIAUÍ, NOTADAMENTE, A EXISTÊNCIA DE "GAMBIARRAS ELÉTRICAS" NO BAIRRO VAQUEJADOR, LOCALIZADO NA BR 230, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ
NOTÍCIA DE FATO. IRREGULARIDADES. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDAS ADOTADAS. ARQUIVAMENTO. 1. O
Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda
que decorrentes da prestação de serviços públicos, como é o caso versado nesses autos. 2. Nos termos da Lei nº 8.987/95, a prestação de um
serviço público adequado aos usuários deve satisfazer condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 3. De uma análise das informações prestadas pela Noticiada, conclui-se que não existe justa
causa para conversão do feito em investigação (IC ou PP), sendo o arquivamento a medida que se impõe, uma vez que a
concessionária/distribuidora demonstrou, contundentemente, que está e irá realizara as medidas necessárias para resolver o problema noticiado,
além disso, o arquivamento da presente Notícia de Fato não obsta a instauração de uma nova, caso o Noticiado não cumpra o cronograma
apresentado.
REFERÊNCIA: NF SIMP Nº 001622-100/2020
DECISÃO
Cls.
1. A Notícia de Fato em epígrafe foi instaurada, a partir de solicitação/atermação deduzida na Secretaria Unificada desta Sede de Promotorias de
Justiça, com a finalidade de averiguar a existência de irregularidades no fornecimento de energia elétrica pela concessionária EQUATORIAL
PIAUÍ, notadamente, a existência de "gambiarras elétricas" no bairro Vaquejador, localizado na BR-230, no município de Nazaré do Piauí.
2. A míngua de elementos probatórios mínimos e visando colher informações preliminares para deliberação acerca da instauração de
procedimento adequado ou arquivamento do feito, foi determinada a expedição de ofício à empresa EQUATORIAL PIAUÍ, na pessoa de seu
representante legal, SOLICITANDO, em prazo razoável, se possível, em 10 (dez) dias, manifestação escrita acerca da reclamação apresentada,
com a informação se o problema relatado foi solucionado ou com a apresentação de cronograma de execução dos serviços necessários à
garantia da incolumidade pública nessa região, podendo juntar documentos. (Doc.: 3003660)
3. Regularmente oficiada, a empresa EQUATORIAL PIAUÍ apresentou 2 (dois) expedientes, o primeiro demonstrando, em tese, que não existe
falha na distribuição de energia elétrica na cidade de Nazaré do Piauí, e o segundo informando que será encaminhada uma equipe ao referido
bairro, para realizar o "levantamento em campo", e, posteriormente, ser possível a elaboração do projeto/orçamento e do cronograma de
execução. (Doc.: 3201035)
4. A Noticiada encaminhou, ainda, cronograma das atividades a serem realizadas. (Doc.: 3201035 - Pág. 1)
É, em síntese, o relatório.
5. 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 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, como é o caso do consumidor, nos termos do art. 1º, inciso II, da Lei nº 7.347/85.
6. Nessa toada, o Eg. Superior Tribunal de Justiça - STJ, através de seu Enunciado Sumular nº 601, referendou o entendimento de que este
Órgão Ministerial tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda
que decorrentes da prestação de serviços públicos, como é o caso versado nesses autos. Desse modo, indeclinável a legitimidade do Ministério
Público para atuar neste feito.
7. Assim sendo, considerando o objeto deste procedimento, vale ressaltar que, nos termos da Lei nº 8.987/95, a prestação de um serviço público
adequado aos usuários deve satisfazer condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua
prestação e modicidade das tarifas.
8. A propósito, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, também aplicável a relação firmada entre os usuários e a Noticiado, é direito
básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou nocivos
9. Destarte, feitas essas inclinações legais, e de uma análise das informações prestadas pela Noticiada, conclui-se que não existe justa causa
para conversão do feito em investigação (IC ou PP), sendo o arquivamento a medida que se impõe, uma vez que a concessionária/distribuidora
demonstrou, contundentemente, que está e irá realizara as medidas necessárias para resolver o problema noticiado, além disso, o arquivamento
da presente Notícia de Fato não obsta a instauração de uma nova, caso o Noticiado não cumpra o cronograma apresentado.
Desse modo, considerando que todas as providências foram e estão sendo tomadas pela Noticiada, determino, com arrimo no art. 4º, da
Resolução nº 174/2017, do CNMP, o ARQUIVAMENTO desta Notícia de Fato, 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 (Instrua-se
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o expediente da Noticiante com cópia dos ofícios apresentados pela EQUATORIAL/PIAUÍ). Expirado esse prazo, havendo interposição de
recurso, voltem-me os autos conclusos para deliberação, sem interposição de recurso, comunique-se à Noticiada, ao CSMP/MPPI e ao
PROCON/MPPI para os devidos fins, arquivando-o após as anotações e baixas de praxe.
Cumpra-se.
Floriano, 16 de fevereiro de 2020.
___________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJFLO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 22/2021
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 POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA IORQUE - MARANHÃO acerca da decisão que
determinou o arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 000008-101/2021, nos seguintes termos:
NOTICIANTE: POPULAÇÃO VIA OUVIDORIA - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
NOTICIADO: MUNICÍPIO DE NOVA IORQUE - MARANHÃO
OCORRÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS E PONTOS COMERCIAIS PRIVADOS DENTRO DA ÁREA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
OBJETO: GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E POSTURAS MUNICIPAIS
NOTÍCIA DE FATO. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. Se o representante do
Ministério Público entender que a atribuição para apreciar a Notícia de Fato que lhe foi encaminhada for de outro Órgão do Ministério Público,
promoverá a sua remessa a este, independentemente de homologação do Conselho Superior. (Inteligência do art. 2º, §§ 2º e 3º, da Res.
174/2017, do CNMP).
REFERÊNCIA: NF Nº 8-101/2021
DECISÃO
Cls.
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada, no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, a partir de demanda protocolada via ouvidoria, que
em síntese, alega que o município de Nova York/MA está omisso no cumprimento de sua missão de defender o patrimônio público, meio
ambiente e as posturas municipais, razão da procura do Ministério Público, a fim de obrigar o Município de Nova Iorque à realização de todas as
providências administrativas visando à retirada de todas as obras particulares construídas, ilegalmente, na área da praça pública da cidade,
tomando as providências extrajudiciais e judiciais necessárias para a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, das posturas municipais e
dos princípios constitucionais da administração pública.
2. Como diligência providencial, considerando que o fato noticiado ocorreu no município de Nova Iorque, termo judiciário da Comarca do
Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, declinou-se a competência e determinou-se o envio do presente procedimento ao Ministério
Público Estadual da Comarca de Pastos Bons/MA, para conhecimento e providências que entender necessária.
3. Devidamente cumpridas a diligência inicial, voltaram os autos conclusos.
É, em síntese, o relatório.
4. Nos termos da Constituição Federal, arts. 127 e 129, III, 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.
5. No atuar dessa função institucional, 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 Público agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público, cuja inobservância dos princípios
constitucionais da administração pública por parte dos agentes e servidores públicos, caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa,
independentemente de geração de danos ao erário, nos termos da lei.
6. No mesmo rumo, a Recomendação nº 34, de 05 de abril de 2016, que dispõe sobre a atuação do Ministério Público como órgão interveniente
no processo civil, aduz que os Órgãos do Ministério Público Brasileiro, no âmbito de sua autonomia administrativa e funcional, devem priorizar: 1)
o planejamento das questões institucionais; 2) a avaliação da relevância social dos temas e processos em que atuem; 3) a busca da efetividade
em suas ações e manifestações; e 4) a limitação da sua atuação em casos sem relevância social para direcioná-la na defesa dos
interesses da sociedade.
7. Diante de tudo exposto, considerando que o cerne desta Notícia de Fato consiste em garantir a preservação do patrimônio público, meio
ambiente e posturas municipais, salvo melhor juízo, entendendo faltar a esta Promotoria de Justiça atribuição para atuar no feito, pois se trata de
demanda de município de outra unidade federativa.
Assim sendo, considerando que o fato narrado é demanda em município e estado distinto desta Comarca, determina-se, com arrimo no art. 2º, da
Resolução nº 174/2017 do CNMP, o ARQUIVAMENTO desta Notícia de Fato, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio, caso venha
a surgir justa causa.
Finalmente, determino a cientificação da presente decisão ao Noticiante, caso seja identificado, podendo apresentar recurso, no prazo de 10 dias.
Outrossim, caso não seja possível a cientificação do Noticiante, fica, desde logo, deferida a sua intimação por edital. Expirado o prazo sem
recurso, cientifique o CSMP para os devidos fins, arquivando-o após as anotações e baixas de praxe.
Floriano, 17 de fevereiro de 2021.
___________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 21/2021
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 ADRIANA SOARES DE SOUSA acerca da decisão que determinou o arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000269-101/2019, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: PA Nº 000269-101/2019
NOTICIANTE/REPRESENTANTE: ADRIANA SOARES DE SOUSA
NOTICIADO/REPRESENTADO: MUNICÍPIO DE ARRAIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A PARTIR DE DEMANDA DA SENHORA ADRIANA SOARES DE SOUSA,
CONSISTENTE NA SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS QUANTO AO FORNECIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ARRAIAL DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE SEU FILHO, FERNANDO TALYSON
SOARES, PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA, CONFORME LAUDOS E RECEITAS MÉDICAS ACOSTADOS
NOS AUTOS
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE DIREITOS INDISPONÍVEIS. SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
FINALIDADE ATINGIDA. ARQUIVAMENTO. 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 zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, como é o caso das ações e serviços de saúde, nos
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termos do art. 197, da Constituição Federal, razão pela qual a legitimidade deste Órgão para atuar no feito é indeclinável. 2. Nos termos da Lei
Federal nº 12.764/2012, é diretriz da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a atenção
integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento
multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. 3. Dessa forma, considerando a finalidade deste procedimento, notadamente,
assegurar/tutelar direitos indisponíveis, qual seja, a saúde do menor Fernando Talyson, verifica-se que não existe mais justa causa para
continuidade do feito, uma vez que o mesmo vem recebendo, regularmente, os medicamentos necessários ao seu tratamento, sendo, portanto, o
arquivamento a medida que se impõe.
REFERÊNCIA: PA Nº 000269-101/2019
DECISÃO
Cls.
1. O Procedimento Administrativo em epígrafe foi instaurado a partir de demanda deduzida na Secretaria Unificada, desta Sede de Promotorias
de Justiça, pela Sra. Adriana Soares de Sousa, consistente na solicitação de providências quanto ao fornecimento pela Secretaria Municipal de
Saúde de Arraial de medicamentos de uso contínuo necessários para o tratamento de seu filho, Fernando Talyson Soares, portador de
Transtorno do Espectro Autista - TEA, conforme laudos e receitas médicas acostados nos autos.
2. A demanda referida foi deduzida nos seguintes termos:
Informa que seu filho faz uso dos medicamentos RITALINA, NEULEPTIL 4 %, CARBAMAZEPINA 200 mg e RISPERIDONA 2 mg. Sendo que os
três primeiros sempre são negados o fornecimento junto a secretaria de saúde, pois lhe informam que são medicamentos caros e o município não
tem condições de comprá-los. O RISPIRIDONA é o único que conseguiu pegar, no entanto, sempre abaixo da quantidade solicitada pelo médico
(6 caixas e é entregue apenas 1 caixa), sendo que este medicamento não é fornecido pela secretaria de saúde há mais de três meses. A
noticiante relata que para seguir com o tratamento de seu filho está comprando os medicamentos e que está gastando cerca de R$ 702,00
mensais. Sendo que seu rendimento mensal é de 01 (um) salário mínimo e uma bolsa família no valor de R$ 260,00. Relata, ainda, que seu filho
necessita de alimentação especial e que tem que fazer o tratamento do mesmo em Teresina todos os meses, sendo assim, sendo assim sua
renda fica comprometida pela compra dos medicamentos que deveriam ser fornecidos pelo município.
3. Conclusos, a míngua de elementos probatórios mínimos e a título de diligência inicial, foi determinada a expedição de ofícios ao Estado do
Piauí, via Coordenação Regional de Saúde de Floriano, na pessoa de seu representante legal, e ao Município de Arraial, via Secretaria Municipal
de Saúde, na pessoa de sua representante legal, para apresentarem, no prazo de 10 (dez) dias, manifestação escrita acerca dos termos da
notícia apresentada, bem como as providências que foram ou que estavam sendo desenvolvidas para solucionar o problema, podendo juntar
documentos.
4. A Coordenação Regional de Saúde, embora regularmente oficiada, não apresentou nenhuma informação. A Secretaria Municipal de Saúde de
Arraial, por sua vez, encaminhou expediente solicitando a realização de audiência para apresentação de "maiores esclarecimentos".
5. Conclusos, considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Arraial e visando instruir o feito, foi determinada a expedição de
notificações de audiência à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, na pessoa de sua representante legal, e à Noticiante ADRIANA SOARES
DE SOUSA, para que comparecessem neste Órgão Ministerial no dia 04 de fevereiro de 2020, às 10 h: 30 min, com a finalidade de prestarem
declarações acerca do objeto deste procedimento.
6. Desse modo, na data aprazada, compareceram as partes, sendo que a Noticiante, inquirida, declarou:
Que é genitora do adolescente Fernando; Que seu filho é diagnosticado como autista; Que seu filho necessita de medicamentos para o seu
tratamento; Que o município não está fornecendo a medicação prescrita; Que deixou de procurar a Unidade de Saúde do município há mais de
um ano, pois sempre que procurava não tinha o medicamento.
7. Do mesmo modo, na sequência, a Noticiada, inquirida, declarou:
Que é Secretária da Saúde do Município de Arraial; Que nunca foi procurada pela dona Adriana sobre dispensação de medicamento; Que o
município, tomando conhecimento do caso, vai realizar todas as medidas necessárias para garantir o fornecimento dos medicamentos devidos
para o tratamento do adolescente Fernando Talyson; Que dona Adriana deve procurar a Secretária da Saúde para a solução da demanda.
8. Conclusos, foi determinado que o feito aguardasse, em Secretaria, o prazo de 60 (sessenta) dias, oportunidade em que poderia ser juntado
aos autos qualquer manifestação de pessoa interessada.
9. O prazo referido expirou sem qualquer manifestação de parte interessada, motivo pelo qual, visando instruir e cumprir a finalidade deste
procedimento, foi determinada a expedição de notificações à Noticiante e à Noticiada, Secretaria Municipal de Saúde de Arraial, na pessoa de
sua representante legal, para que comprovassem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, que todas as medidas necessárias foram realizadas para
garantir a dispensação dos medicamentos devidos ao adolescente Fernando Talyson Soares.
10. A Secretaria Municipal de Saúde não apresentou nenhuma informação. A Noticiante, por sua vez, encaminhou documento informando que
seu filho, Fernando Talyson, vem recebendo os medicamentos necessários ao seu tratamento.
É, em síntese, o relatório.
11. 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, 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, razão pela
qual a legitimidade deste Órgão para atuar no feito é indeclinável.
12. A propósito, considerando o objeto deste procedimento, vale ressaltar, ainda, que, nos termos da Lei Federal nº 12.764/2012, é diretriz da
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a atenção integral às necessidades de saúde da
pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a
medicamentos e nutrientes. Ainda, o acesso dos medicamentos necessários às suas necessidades de saúde, também foi assegurado pelo
referido instrumento legal, como direito da pessoa com transtorno do espectro autista.
13. Dessa forma, considerando a finalidade deste procedimento, notadamente, assegurar/tutelar direitos indisponíveis, qual seja, a saúde do
menor Fernando Talyson, verifica-se que não existe mais justa causa para continuidade do feito, uma vez que o mesmo vem recebendo,
regularmente, os medicamentos necessários ao seu tratamento, sendo, portanto, o arquivamento a medida que se impõe.
Desse modo, considerando que o presente procedimento atingiu a sua finalidade, determino, com arrimo no art. 13, da Res. 174/2017, do CNMP,
o ARQUIVAMENTO destes autos, sem prejuízo da instauração de outro procedimento, caso venha a surgir justa causa.
Finalmente, determino a cientificação da presente decisão à Noticiante para, querendo, interpor recurso no prazo de 10 (dez) dias. Expirado esse
prazo, havendo a interposição de recurso, voltem-me os autos conclusos para deliberação, sem recurso, cientifique, dos termos dessa promoção
de arquivamento, o Noticiado, o CSMP/MPPI e o CAODS/MPPI para os devidos fins, arquivando-o após as anotações e baixas de praxe.
Cumpra-se.
Floriano, 17 de fevereiro de 2021.
___________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

6.8. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI15747
PORTARIA Nº 02/2021 - 8PJ/PHB
SIMP Nº 001108-369/2019
Página 36

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 808 Disponibilização: Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021 Publicação: Quinta-feira, 18 de Fevereiro de 2021

O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio de seu representante legal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos
127, caput, e 129, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pelo artigo 37, inciso I, da Lei Complementar Federal
nº 12/1993 e pelo artigo 25, inciso IV, alínea b, da Lei Federal nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade fim do Ministério Público, destinado a apurar fato que
enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, nos termos do artigo 8º inciso III da Resolução CNMP nº 174/2017.
CONSIDERANDO que este signatário tomou conhecimento, por meio da ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí do teor de
atendimento com protocolo nº 2345/2019.
RESOLVE:
CONVERTER A PRESENTE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com vistas à apuração e à correção das
irregularidades acima referidas, bem como de outras que com aquelas guardem estreita relação, e cuja existência seja verificada durante o curso
procedimento administrativo em questão.
Para auxiliar no procedimento, nomeio, como secretários os servidores da 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI.
O procedimento deverá ser concluído no prazo máximo de 01 (um) ano, a contar desta data, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, caso
seja necessário a imprescindibilidade da realização de diligências, nos termos do artigo 11 da Resolução CNMP nº 174/2017.
DETERMINANDO, desde logo:
a) A autuação e registro da presente Portaria em sistema e livro próprios;
b) Remessa, via SEI, à Secretaria Geral do Conselho Superior do Ministério Público, desta Portaria, requerendo a publicação de seu inteiro teor
no DOEMP/PI;
c) NOTIFICAÇÃO do diretor da Penitenciária Mista de Parnaíba-PI Flávio Evandir de Sousa para que compareça no dia 05/03/2021 às 09h30min
a sede de promotorias de justiça de Parnaíba, para que esclareça os fatos acima relatados a este promotor de Justiça, trazendo, se possível,
dados do setor médico da penitenciária mista relativos a saúde e estado físico dos reeducandos daquela unidade.
d) NOTIFICAÇÃO dos policiais penais Henrique e Delfran para que compareçam no dia 05/03/2021 às 10h a sede de promotorias de justiça de
Parnaíba, para que esclareçam os fatos acima relatados a este promotor de Justiça.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 10 de fevereiro de 2021.
Rômulo Paulo Cordão
Promotor de Justiça Titular da 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

6.9. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI15748
PA SIMP N. 000391-361/2020
DESPACHO - DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO
Trata-se de representação apresentada por Lázaro Santos Neto, Djanira Francisca Olegário, Pedro Vieira da Silva Neto, Normajane de Araújo
Nunes, Leonardo Ferreira Barbosa, Maria do Socorro Hilda Lourenço, Thiago Moura de Araújo Vieira, Marilda Maria Lourenço da Silva e Helena
Hilda Lourenço de Sousa em face de Ágora Núcleo de Conhecimento Brasileiro e da Faculdade Albert Einstein — FALBE.
Afirmam, em suma, que cursaram Licenciatura em Educação Física, na modalidade presencial, entre os anos de 2012 e 2016, junto a Ágora
Núcleo de Conhecimento Brasileiro, sendo os diplomas de conclusão do curso expedidos pela Faculdade Albert Einsten
FALBE. Dizem que, no final do ano de 2019, foram surpreendidos com a informação de que os seus diplomas foram revogados. Alguns exalunos, ao tentarem realizar inscrição nos quadros do Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região, tiveram seus pleitos negados, sob o
fundamento de que os diplomas não eram válidos, isso lhes gerando grande prejuízo profissional e financeiro. Por fim, pedem a intervenção do
Ministério Público para que se dê a regularização dos diplomas e demais providências cabíveis.
É o registro do necessário.
Da reanálise dos autos, observa-se que o tema aqui debatido diz respeito à validade de diploma universitário, já que os diplomas de ensino
superior dos representantes foram cancelados.
Estaria havendo, no presente caso, após o curso e a regular formação em Licenciatura em Educação Física pelos representantes, com a
posterior expedição dos diplomas de ensino superior, o cancelamento dos registros destes, expedidos pela Faculdade Albert Einsten — FALBE,
com reflexos diretos, assim, em serviços e interesses da União, na medida em que se trata de instituição particular de ensino superior e, nos
termos da norma do art. 16, inc. II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), as instituições de ensino superior mantidas pela
iniciativa privada integram o sistema federal de ensino.
Nesse contexto, cuidando-se de sistema federal de ensino, falta atribuição ao Ministério Público Estadual, uma vez presente interesse da União,
a atrair a competência da Justiça Federal, consoante a regra de competência prevista no art. 109, inc. I, da Constituição Federal e, via de
consequência, a legitimidade do Ministério Público Federal para propor a medida pertinente à vista da representação inicial dos cidadãos.
Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, sob o rito dos
recursos repetitivos:
"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS
CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA
DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde
da controvérsia, razão pela qual é de se rejeitar a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC suscitada pela parte recorrente.
No mérito, a controvérsia do presente recurso especial está limitada à discussão, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a
competência para o julgamento de demandas referentes à existência de obstáculo à obtenção do diploma após a conclusão de curso de ensino a
distância, por causa da ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação.
3.Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que
envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre
questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por
exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é
da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da União Federal
no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça
Federal. Precedentes.
Essa conclusão também se aplica aos casos de ensino à distância, em que não é possível a expedição de diploma ao estudante em
face da ausência de credenciamento da instituição junto ao MEC. Isso porque, nos termos dos arts. 9º e 80, § 1º, ambos da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, o credenciamento pela União é condição indispensável para a oferta de programas de educação à
distância por instituições especificamente habilitadas para tanto.
Destaca-se, ainda, que a própria União - por intermédio de seu Ministério da Educação (MEC) - editou o Decreto 5.622, em 19 de
dezembro de 2005, o qual regulamentou as condições de credenciamento, dos cursos de educação à distância, cuja fiscalização fica a
cargo da recém criada Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do referido órgão ministerial.
Com base nestas considerações, em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de
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ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico
da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Neste
sentido, dentre outros precedentes desta Corte, a conclusão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 698440 AgR, Relator(a): Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2012 PUBLIC 02-10- 2012.
Portanto, CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL interposto pelo ESTADO DO PARANÁ e CONHEÇO PARCIALMENTE do RECURSO ESPECIAL
interposto pela parte particular para, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO a ambas as insurgências a fim de reconhecer a competência da
Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Prejudicada a análise das demais questões. Recursos sujeitos ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/08". (REsp 1344771 / PR, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 24/04/2013,
REPDJe 29/08/2013, DJe 02/08/2013, RSSTJ vol. 46 p. 201).
A propósito, na mesma linha:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DANO MORAL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO
DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO
PROVIDO". (STF - RE: 1023828 PR - PARANÁ, Relator: Min. LUIZ FUX,
Data de Julgamento: 24/02/2017, Data de Publicação: DJe-040 03/03/2017).
"ENSINO SUPERIOR. VALIDADE DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1. A despeito da declaração de ausência de interesse da União, constata-se, no contexto fático a envolver a demanda, a atuação de
órgão federal de regulação e supervisão do ensino superior, além de procedimentos administrativos de apuração de irregularidades. 2.
Caso o pedido se limitasse à indenização por danos morais, decorrente da não obtenção do diploma, poder-se-ia cogitar da exclusão de interesse
da União, dado que nesta hipótese, a lide estaria restrita à matéria consumerista e contratual. Todavia, vez que o pedido de registro de diploma
não se fundamenta em direito privado, entre aluno e instituição de ensino, mas administrativo, envolvendo a fiscalização do ensino
superior, justifica-se o reconhecimento da competência da Justiça Federal. 3. No caso, o cancelamento de diplomas não ocorreu por ação
unilateral da agravante, mas em decorrência de protocolo de
compromisso firmado entre União e Universidade Nova Iguaçu, com participação do Ministério Público Federal, conforme explicitado no item c da
informação 26/2019/CGSO-TÉCNICOS/DISUP/SERES-MEC. Mesmo que tenha ocorrido falha da agravante em identificar irregularidades que
levaram ao cancelamento do diploma, o que importaria em tese, na revisão do ato, ainda assim estaria mantida a competência federal, uma vez
que a controvérsia continuaria intimamente vinculada a atos realizados por seus órgãos. 4. Havendo, portanto, participação de órgão federal de
fiscalização de órgão superior na determinação de cancelamento de diplomas, conclui- se pela competência absoluta da Justiça Federal para o
processamento e julgamento do caso. Mesmo que a agravada não tenha direcionado o pedido à União, os elementos expostos indicam a
presença de seu interesse jurídico na lide. 5. Agravo de instrumento provido."
(TRF-3 - AI: 50294909320194030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 24/07/2020, 3ª
Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/07/2020).
Ante o exposto, promovo o DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO para atuação no feito em favor do Ministério Público Federal - Procuradoria da
República no Município de Picos/PI, submetendo-o à apreciação do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, para exercício da
atribuição revisora.
Cientifique-se os representantes. Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Cumpra-se com urgência.
Picos, 04 de fevereiro de 2021.
ANTONIO CESAR GONCALVES
Assinado de forma digital por ANTONIO CESAR GONCALVES
BARBOSA:552747 BARBOSA:55274706304
06304
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor de Justiça
Dados: 2021.02.04
18:36:48 -03'00'

6.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI15749
Notícia de Fato nº 012/2021
SIMP 000047-310/2021
Objeto: SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA PELA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada, após atendimento realizado a Sra. Sônia Albertina da Silva, através de aplicativo de mensagens
instantâneas Whatsapp, relatando a suposta cobrança indevida realizada pela empresa EQUATORIAL ENERGIA.
Com isso, foi solicitado informações a EQUATORIAL ENERGIA, o qual prestou os devidos esclarecimentos (ID. 32450928).
A empresa informou que, de acordo com análise do Histórico de Medição, os faturamentos na Unidade Consumidora foram realizados
normalmente, com leituras confirmadas, coletadas, crescentes e sem apontamento de irregularidades na leitura.
Além disso, as irregularidades não foram constatadas em inspeção a unidade consumidora realizada em 14/11/2020.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise aos autos, retira-se da reposta da EQUATORIAL ENERGIA inexistir irregularidade.
Conforme Histórico de Medição mostrado em manifestação que dormita em ID. 32450928, a leitura não demonstra diferenças que resultem em
irregularidades. Os faturamentos na Unidade Consumidora de Sônia Albertina da Silva foram realizados normalmente.
Ademais, a inspeção realizada na unidade consumidora em dia 14/11/2020 constatou que a medição se encontra normal, sem quaisquer perdas
de energia para mais ou para menos.
Com isso, pelos autos, 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, 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, a Coordenadoria do PROCON/MPPI.
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, 17 de fevereiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
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PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 003/2021
SIMP 001008-310/2020
Objeto: ABAIXO-ASSINADO DE MORADORES SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA PRECÁRIA NA
COMUNIDADE "BAIXA DA SOLEDADE"
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada, após recebimento de abaixo-assinado de moradores da comunidade "Baixa da Soledade", em São
João do Piauí, relatando a situação da rede elétrica no local, que possui estrutura precária e sem alcançar a todos os moradores. Relata, ainda,
que foi solicitado a Equatorial um projeto de regularização da rede elétrica, porém, até o presente momento, não foi apresentada qualquer
solução.
Com isso, foi solicitado informações a EQUATORIAL ENERGIA, o qual prestou os devidos esclarecimentos (ID. 32450928).
A empresa informou que a localidade "Baixa da Soledade" é atendida pelo transformador nº 064524-5, cuja sua operacionalização vem sendo
realizada normalmente, sem problemas de conservação.
Além disso, foi aberto a ordem de serviço nº 379.796.24 para inspeção técnica, análise, estudo e tratamento dos níveis de tensão em todo o
circuito elétrico que atende o transformador 064524-5, detalhando os seguintes serviços a serem executados:
a) Será efetuado inspeção técnica de todo o circuito elétrico até o ponto de conexão dos acessantes para avaliar a procedência da reclamação,
os tipos de fenômenos, incluindo as medições instantâneas de tensão;
b) Caso comprovada a procedência da reclamação, impossibilitando a regularização dos níveis de tensão no momento da inspeção técnica, será
instalado equipamento de medição no ponto de conexão do transformado, para averiguar o nível de tensão de atendimento devendo apurar os
indicadores de DRP e DRC por um período de sete dias;
c) O resultado do laudo técnico das medições gráficas apuradas será informado por escrito ao cliente, Prazo previsto para atendimento da ordem
de serviço de tratamento de nível tensão de 45 dias a parti da data de abertura. Caso comprovada a necessidade de obra de reforço esse prazo
segue o cronograma da área de Manutenção e Obras desta Distribuidora.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise aos autos, extrai-se da resposta da EQUATORIAL ENERGIA que, embora em uma primeira análise inexista irregularidade, as
providências já estão sendo tomadas para se certificar da situação e, caso haja irregularidade, ser sanada pela empresa.
Conforme resposta, o transformador nº 064524-5, que atende a localidade, está com sua operacionalização normal, sem problemas de
conservação.
Ademais, foi aberto a ordem de serviço nº 379.796.24 para inspeção técnica, análise, estudo e tratamento dos níveis de tensão em todo o circuito
elétrico que atende o transformador 064524-5, com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir da abertura para solução dos problemas, caso
sejam encontrados.
Com isso, pelos autos, com a correta atuação da empresa demonstrada, sobretudo com a abertura de ordem de serviço para averiguar a
situação, 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, 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, a Coordenadoria do PROCON/MPPI e ao Centro de Apoio 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, 17 de fevereiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 172/2020
SIMP 000787-310/2020
Objeto: PROBLEMAS NO DESCARTE DE ÁGUA PELA AGESPISA
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada, após reclamação apresentada pelo Sr. José Inocêncio dos Santos relatando que a AGESPISA ao
lavar a caixa de água com produtos químicos, descarta a água em seu quintal, trazendo-lhe prejuízos.
Com isso, foi solicitado informações a AGESPISA, o qual prestou os devidos esclarecimentos (ID. 32467250).
A empresa informou que descarte de água é um procedimento indispensável para a manutenção e operação do sistema de abastecimento de
água de São João do Piauí, sendo o lançamento feito em um grotão natural, área considerada pública, desse modo, não há lançamento em
propriedade privada.
Apresentou Nota Técnica sobre o assunto (ID. 32467250 - Doc. 336687).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise aos autos, extrai-se da resposta da AGESPISA inexistir irregularidade.
Conforme Nota Técnica assinada pelo Diretor Técnico Carlos Augusto C. de Oliveira, o descarte é feito em um grotão natural, área considerada
pública, não tendo conhecimento de ser a propriedade privada.
Noutro ponto, o reclamante não apresentou junto a reclamação comprovação de que o descarte está de fato ocorrendo em sua propriedade.
Com isso, pelos autos, 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, 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 Defesa da Saúde - CAODS e Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio
Ambiente - CAOMA.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
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São João do Piauí, 17 de fevereiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 197/2020
SIMP 000927-310/2020
Objeto: DESCUMPRIMENTOS DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS E PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO COM FESTAS REALIZADAS NO CLUBE
V-2
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada, após atendimento realizado a Sra. Maria Francisca Braz Rodrigues, deficiente física, onde relata as
festas realizadas no CLUBE V-2, situado na localidade Agrovila II, zona rural, São João do Piauí, que fazem muito barulho e ocasionam
perturbação a toda vizinhança.
Com isso, foi solicitado informações a Vigilância Sanitária do Município de São João do Piauí/PI, o qual prestou os devidos esclarecimentos (ID.
32417556).
O município informou que a equipe da vigilância sanitária, em contato com o proprietário do CLUBE V-2 situado na localidade Agrovila II, zona
rural de São João do Piauí, o mesmo informou que o clube não está funcionando e que ele irá providenciar junto ao órgão responsável e setor de
tributos do município a regularização documental do CLUBE V-2.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Em análise minuciosa aos autos, extrai-se da resposta 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.
O órgão afirma que a informação prestada pelo proprietário do clube, de que este não está em funcionamento e providenciará a regularização do
estabelecimento, é verídica, estando, portanto, o órgão devidamente ciente da situação.
Com isso, neste momento, 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, 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 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, 17 de fevereiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo nº 013/2020
SIMP 000145-310/2020
Objeto: ACOMPANHAR CONCURSO PÚBLICO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO instaurado para acompanhamento do concurso público deflagrado pelo Município de São João
do Piauí no ano de 2020.
Constam nos autos o fornecimento de documentação pertinente de todas as etapas do concurso.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
O concurso já possui todas as suas fases realizadas, culminando com a homologação, realizada através do Decreto nº 093/2020, de 18 de
dezembro de 2020, e publicação no Diário Oficial dos Municípios em 22 de dezembro de 2020 (ID. 32450743).
Esta Promotoria de Justiça acompanhou todas as etapas do concurso, inclusive durante o período de isolamento social decretado pelo Município,
que levou a suspensão do certame, assim como acompanhamento presencial com a realização de inspeção nos dias das aplicações das provas
objetivas.
As denúncias apresentadas foram autuadas em procedimentos próprios e foram ou estão sendo apuradas por esta Promotoria de Justiça.
Portanto, o objeto do presente procedimento, que se restringe ao acompanhamento do concurso público restou exaurido, sendo o arquivamento
medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, diante do exaurimento do objeto.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 12 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. 13, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí, 17 de fevereiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo nº 007/2021
SIMP nº 000079-310/2020
Objeto: ACOMPANHAMENTO DE CORREIÇÃO INTERNA ANUAL
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar Correição Interna Anual na 2ª Promotoria de São João do Piauí do ano de
2021.
Referido evento ocorreu nesta Promotoria no período de 8 de fevereiro a 16 de fevereiro de 2021.
Encerrado os trabalhos foram lavrados os respectivos atos que se encontram acostados aos autos.
Em seguida, foi determinado o encaminhamento dos atos praticados nesta Correição à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do
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Ministério Público do Estado do Piauí.
Esgotado, portanto, o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins
de sua instauração.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 13º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação. No entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 17 de fevereiro de 2021.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PESSOA INTERESSADA: JOZICLAUDIA VIEIRA DE CARVALHO
SIMP 000104-310/2021
ASSUNTO: POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de denúncia encaminhada a esta Promotoria de Justiça pela Sra. Joziclaudia Vieira de Carvalho, por meio da Ouvidoria Geral do
Ministério Público do Estado do Piauí, relatando que foi demitida do emprego de serviços gerais da Prefeitura Municipal de Pedro Laurentino no
mês de abril de 2020, porém, mesmo não trabalhando mais na municipalidade, seu nome constava na folha de pagamento do município até
setembro de 2020.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 4º, § 4º, estatui que a instauração da Notícia de Fato será
indeferida "quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for
incompreensível".
Vê-se pela narrativa, que o requerimento traz uma denúncia sem apresentação do mínimo de provas para que, ainda que indiciariamente, venha
se deflagrar qualquer procedimento de investigação.
O mero relato de que figurou na folha de pagamento do município mesmo após ser demitida sem qualquer elemento comprobatório do alegado,
como extrato, ato administrativo, lista de folhas de pagamentos etc., elementos estes alcançáveis pelo denunciante, já que foi servidora do
município, não resulta em indícios de ilegalidade.
Há que se agir com cautela em denúncias nestes moldes, já que ocorrem denúncias desenfreadas de supostas irregularidades desprovidas de
qualquer comprovação, ou seja, sem apresentação de instrumento mínimo probante apto a deflagrar procedimento investigativo.
Assim, verifico que a denúncia encaminhada não traz lastro probatório mínimo de que tais fatos teriam ocorrido.
Desta feita, INDEFIRO A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO o que faço com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Para fins de registro no Sistema SIMP, registre-se o presente indeferimento como Notícia de Fato, diante da impossibilidade de cadastro no
referido sistema nos moldes que se encontra previsto na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Promova-se a notificação da presente decisão para fins do que dispõe o art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público, por meio do Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público.
Comunique-se, por e-mail, a Ouvidoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí.
Publique-se. Após arquive-se
São João do Piauí/PI, 17 de fevereiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTORDEJUSTIÇA
PESSOA INTERESSADA: ALDEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
SIMP 000098-310/2021
ASSUNTO: AGLOMERAÇÕES E POSSÍVEIS RISCOS DE CONTÁGIO DA COVID EM CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADA NO
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de denúncia encaminhada a esta Promotoria de Justiça pelo Sr. Aldemar Ferreira de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores
em Educação de Campo Alegre do Fidalgo - SINTECAF, por meio do aplicativo de mensagem Whatsapp, relatando a realização de uma
capacitação de professores, de forma presencial, no Município de Campo Alegre do Fidalgo. Segundo a denúncia, após este encontro, a
Secretária de Educação testou positivo para COVID 19, e pessoas que estiveram em contato com ela, não estariam realizando o isolamento
como medida de prevenção à propagação do novo coronavírus.
A Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu art. 4º, § 4º, estatui que a instauração da Notícia de Fato será
indeferida "quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for
incompreensível".
Vê-se pela narrativa, que o requerimento traz uma denúncia concernente aos protocolos de saúde vigentes quanto ao novo coronavírus, e, em
primeira análise, não apresenta irregularidades aptas a se deflagrar qualquer procedimento de investigação.
Há de se mencionar, primeiro, que a realização de capacitação de professores que atenda aos protocolos sanitários e de segurança não está
vedada, sendo possíveis a realização de eventos nestes moldes, de acordo com os decretos e protocolos vigentes no Estado do Piauí.
Segundo, antes de qualquer análise do Órgão Ministerial, os fatos aqui narrados devem ser reportados ao Órgão Municipal de Vigilância Sanitária
e a Secretaria Municipal de Saúde, órgãos competentes de ação e fiscalização da COVID-19, para que tenha conhecimento do caso e adotem as
medidas necessárias.
Assim, em primeira análise, não verifico irregularidade a ser apurada.
Desta feita, INDEFIRO A INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO o que faço com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Para fins de registro no Sistema SIMP, registre-se o presente indeferimento como Notícia de Fato, diante da impossibilidade de cadastro no
referido sistema nos moldes que se encontra previsto na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Promova-se a notificação da presente decisão para fins do que dispõe o art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público, por meio do Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público.
Publique-se. Após arquive-se
São João do Piauí/PI, 17 de fevereiro de 2021.
[Assinado digitalmente]
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTORDEJUSTIÇA
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6.11. 50ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15750
PORTARIA Nº 002/2021
Procedimento Administrativo nº 001/2021
Objeto: Prorroga Correição Interna Ordinária.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 50ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso das atribuições previstas nosarts.
127, caput, art. 129, I e II, da Constituição da República;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Carta Magna trata dos princípios da Administração Pública;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento contínuo
e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na 50ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI,
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando o seu aperfeiçoamento;
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017 o qual determina a realização de
correição anual nas Promotorias de Justiça;
CONSIDERANDO o ATO PGJ Nº 1050/2021 que disciplina o recesso forense e divulga os feriados no ano de 2021, suspendendo os prazos nos
dias em que indica e dá outras providências.
CONSIDERANDO a necessidade de extinguir o acervo de procedimentos constante no inventário desta promotoria;
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a prorrogação da Correição Ordinária Geral na 50ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI, até o dia 17 de fevereiro de
2021, data na qual serão encerrados os trabalhos.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e Cumpra-se.
Teresina - PI, 12 de fevereiro de 2021.
ANTONIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA
Promotor de Justiça
Promotor de Justiça -Titular da 50ª PJ

6.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI15751
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09/2019 - SIMP nº 000332-293/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Instaurou-se o presente Procedimento Administrativo, através da Portaria nº 15/2019, em decorrência da conversão da Notícia de Fato,
instaurada com a finalidade de apurar a informação trazida em 13/05/2019 por estudantes da Unidade Escolar Paulo Ferraz, no município de
Capitão de Campos, através de abaixo-assinado, de que estariam sendo obrigados a comprar fardamento escolar no valor de R$ 95,00 e que
teria sido determinado pela direção que os estudantes que não estivessem devidamente fardados seriam proibidos de frequentar as aulas a partir
do mês de agosto de 2019.
Às fls. 16-17, foi expedido Ofício nº 45/2019-PJ à Diretora da Unidade Escolar Paulo Ferraz.
Juntada de e-mail encaminhado ao CAODEC solicitando o apoio (fls. 18/18-v).
Juntada de resposta encaminhada pelo Superintendente de Educação Básica - SUEB/SEDUC, Sr. Carlos Alberto Pereira da Silva, o qual
informou que a Secretaria de Educação, em momento algum, impôs que o fardamento fosse padronizado em todas as escolas no ano de 2019,
nem mesmo no mês de agosto. Ressaltou que a orientação dada a todos os gerentes de GRE'S foi que o ano de 2019 seria o período de
transição e que as escolas que ainda não tivessem fardamento poderiam adotar o modelo para o referido ano e que a SEED estava preparando
uma nova comunicação para a orientação sobre os uniformes escolares (fl. 20).
Conclusão (fl. 22).
É o relatório.
O Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de
ajustamento de conduta celebrado; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato que enseje a
tutela de interesses individuais indisponíveis e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
No caso em apreciação, o procedimento administrativo foi instaurado com a finalidade de apurar a informação trazida por estudantes da Unidade
Escolar Paulo Ferraz, no município de Capitão de Campos, através de abaixo-assinado, de que estariam sendo obrigados a comprar fardamento
escolar no valor de R$ 95,00 e que teria sido determinado pela direção que os estudantes que não estivessem devidamente fardados seriam
proibidos de frequentar as aulas.
Ocorre que, compulsando os autos, especialmente a resposta encaminhada pelo Superintendente de Educação Básica - SUEB/SEDUC datada
de 14/05/2019 (fl. 16), esclareceu a situação posta, informando que, em momento algum, impôs que o fardamento fosse padronizado em todas as
escolas no ano de 2019, nem mesmo no mês de agosto. Ressaltou que a orientação dada a todos os gerentes de GRE'S foi que o ano de 2019
seria o período de transição e que as escolas que ainda não tivessem fardamento poderiam adotar o modelo para o referido ano. Por fim,
informou que a SEED estava preparando uma nova comunicação para a orientação sobre os uniformes escolares.
Pelo exposto, verifica-se que a demanda trazida ao Ministério Público teve o devido encaminhamento e a Secretaria de Educação do Estado
informou a tomada de providências, inclusive preparando um novo comunicado para a orientação sobre os uniformes escolares.
Ademais, não consta nos autos nenhuma informação, por parte dos estudantes, da continuidade da exigência objeto deste procedimento,
ressaltando-se que a demanda é referente ao ano de 2019.
Ante o exposto, não se constatando a continuidade da exigência objeto deste procedimento, e não havendo outra providência a ser adotada no
momento, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo.
Cientifique-se um dos noticiantes (fls. 07-08) acerca desta decisão de arquivamento, nos termos do art. 13, caput, e §§ 1º e 3º da Resolução nº
174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Em havendo recurso, autos conclusos para análise de eventual reconsideração (art. 13, §3º da Resolução nº 174/2017 - CNMP).
Em não havendo recurso, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça, fazendo o registro no sistema SIMP (art. 13, §4º da
Resolução nº 174/2017 - CNMP).
Publique-se. Registre-se no SIMP. Cumpra-se.
Capitão de Campos-PI, 17 de fevereiro de 2021.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça respondendo

6.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II-PI15752
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II
PORTARIA 017/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
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ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO os preceitos e princípios contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
CONSIDERANDO a notícia encaminhada a esta Promotoria de Justiça pelo Conselho Tutelar do Município de Domingos Mourão, por meio do
Oficio nº 24/2020, relatando o caso da criança A. M. M. F., que estaria sendo vitima de violência sexual no âmbito doméstico e familiar;
CONSIDERANDO a necessidade de verificar eventual situação de risco relatada, para nortear a atuação desta unidade, espcialmente acerca da
efetivação de algum amedida de proteção;
RESOLVE:
INSTAURAR com fulcro nos artigos 8º, III e 9º, da Resolução nº 174/2017- CNMP, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no
SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 06/2021, com o devido tombamento;
Como providência inicial, determino seja realizada a oitiva da denunciante, consoante determinado em despacho de conversão.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 02 de Fevereiro de 2021.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II
PORTARIA 018/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade de o Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à Saúde;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, que confere à assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância internacional (ESPII);
CONSIDERANDO ter esta Promotoria de Justiça recebido reclamação sobre atendimento COVID no Hospital Josefina Getirana Neta, em que
usuário do SUS compareceu ao atendimento, com sintomas gripais, oportunidade em que orientado a permanecer em casa, em isolamento, para
voltar ao nosocômio após três ou quatro dias, a fim de se evitar falso exame negativo, nesse ínterim o filho apresentando febre e diarreia, quando
retornaram ao HJGN, mas o
médico plantonista recusando-se a prescrever a realização do exame, apenas emitindo um atestado e afirmando que estaria curado dentro de
alguns dias;
CONSIDERANDO ter a direção do HJGN esclarecido que o teste rápido para diagnostico Covid-19 é realizado após sete dias dos primeiros
sintomas, bem assim que o Swab será providenciado após três dias dos primeiros sintomas;
CONSIDERANDO a necessidade de verificar se o procedimento do HJGN fora adequado, atento ao fluxo de atendimento preconizado no âmbito
do SUS, para orientação desta unidade ministerial à administração hospitalar;
RESOLVE:
INSTAURAR com fulcro nos artigos 8º, III e 9º, da Resolução nº 174/2017- CNMP, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 07/2021, com o devido tombamento;
Como diligência inicial, determino que se mantenha contato com a reclamante, para colher a informação se foi posteriormente feito o teste rápido
ou o Swab, bem assim após quantos dias do primeiro atendimento o paciente retornou com o filho ao atendimento hospitalar.
Em seguida, mantenha-se contato com o CAODS sobre o apoio solicitado, especialmente para parecer médico sobre a adequação do
procedimento adotado pelo Hospital.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 04 de fevereiro de 2021.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II PORTARIA 019/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do
Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que o art. 225 da CF prescreve 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 os termos da reclamação encaminhada por meio da Ouvidoria/MPPI, que noticia o descumprimento da Lei Municipal do
Silêncio por igrejas sediadas na zona urbana de Pedro II, quando dos cultos e missas, apontando como transgressora do sossego a Igreja
Evangélica Deus é Amor e Igreja Católica de São José Operário;
CONSIDERANDO que a emissão de ruídos, em decorrência de qualquer atividade industrial, comercial, social ou recreativa, inclusive as de
propaganda politica, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos na Resolução
CONAMA nº 001/90;
CONSIDERANDO que as atividades sonoras serão consideradas poluidoras na medida em que se situarem fora dos padrões admitidos em lei,
resultando em degradação ambiental, conforme art. 3, III, da Lei 6.938/81;
CONSIDERANDO a necessidade de verificar se as instituições religiosas noticiadas estão violando os limites de emissão de ruído estabelecidos
na Lei do Silêncio, bem como as providências a serem efetivadas pelo Município de Pedro II;
R E S O L V E:
INSTAURAR, com fulcro nos artigos 8º, III, e 9º, da Resolução nº 174/2017-CNMP, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim
registro no SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 08/2021, com o
devido tombamento;
Aguarde-se resposta aos termos do Ofício nº 090/2021 por vinte dias. Caso não remetido o relatório de fiscalização solicitado, seja cobrada
resposta ao secretário de administração, vindo os autos conclusos após dez dias.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Pedro II, 05 de Fevereiro de 2021.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II
PORTARIA 20/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 29/2019, formalizado nos autos
do Inquérito Civil 14/2017 (SIMP 51-182/2017).
CONSIDERANDO o disposto no art. 8º, I, da Resolução 174/2017, CNMP;
R E S O L V E:
INSTAURAR, o presente Procedimento Administrativo, para o fim de acompanhar o cumprimento das cláusulas do aludido TAC;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no
SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 09/2021, com o devido tombamento, juntando-se os documentos em poder desta Promotoria de
Justiça;
Como providência inicial, notifique-se o signatário do TAC, a fim de inicie o cumprimento das cláusulas ajustadas.
Após, venham os autos conclusos. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 06 de fevereiro de 2021.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça

6.14. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI15753
PORTARIA N°. 04-01/2021
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da Constituição
Federal; no artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº 12, de 18 de
dezembro de 1983, e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte a Notícia de Fato SIMP Nº. 001177-369/2019, no necessário
Procedimento Preparatório, com a finalidade de apurar irregularidade no certame licitatório para reforma da Câmara Municipal de Parnaíba-PI,
referente a tomada de preços N.º 066/2019, sem observância à regra da Lei de Licitações, bem como o artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, o que faz nos termos da lei; O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de
Justiça de Parnaíba (PI), no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 127, 129, inciso III, ambos da Constituição Federal, artigo
8°, § 1°, da Lei N°. 7.347/1985, artigo 25, inciso IV, alínea "b", da Lei N°. 8.625/1993 e artigo 36, inciso VI, da Lei Complementar Estadual N°.
12/1993 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 artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO Notícia Fato registrado sob o SIMP N°. 001177- 369/2019, com o fito de apurar eventual irregularidade no certame licitatório
para reforma da Câmara Municipal de Parnaíba (PI), referente a tomada de preços N°. 066/2019; CONSIDERANDO manifestação da Câmara
Municipal de Parnaíba-PI, por meio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL/CO sobre as alegações perpetradas pelo
noticiante; CONSIDERANDO as premissas atinentes aos princípios do contraditório e ampla defesa que devem ser aplicadas ante a tomada de
qualquer decisão a presente lide, em vista do devido processo legal; CONSIDERANDO a necessidade de complementar as informações
consubstanciadas em comento, como forma de preparação para a atuação deste órgão ministerial no exercício de suas atribuições, sobretudo
quanto à tutela do interesse público;
CONSIDERANDO o lapso desde o retorno gradual das atividades, assim como, a suspensão dos prazos dos procedimentos extrajudiciais em
virtude da pandemia por COVID-19;
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo de 120 (cento e vinte) dias da instauração da Notícia de Fato em lume, restando pendente de
cumprimento de diligências, por parte da Secretaria Unificada de Promotoria de Parnaíba;
CONSIDERANDO que em decorrência da pandemia ocasionada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), foi publicado o Ato PGJ Nº. 995/2020, de
17 de março de 2020, através da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí, estabelecendo a suspensão do curso dos prazos dos
procedimentos extrajudiciais sob a presidência dos membros ou órgãos do Ministério Público, ressalvados os procedimentos relacionados à
atuação sobre a pandemia do COVID-19, durante o período de 18 de março até 16 de abril de 2020, havendo sucessivas prorrogações até o
retorno dos citados prazos a partir da data de 07 de setembro de 2020, no âmbito das Promotorias de Justiça de Parnaíba (PI), conforme Portaria
PGJ/PI Nº. 1512/2020, publicada na data de 24 de agosto de 2020, através do Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a hoje intitulada "era digital", no âmbito do sistema judiciário brasileiro que em linhas gerais, é a prática de atos processuais
por meio eletrônico, e a fim de uniformizar através de meios digitais, os procedimentos extrajudiciais físicos existentes no âmbito da 1ª Promotoria
de Justiça de Parnaíba (PI) Por fim, diante do retorno gradual das atividades presenciais do Ministério Público do Estado do Piauí, somado à
necessária continuidade das medidas de prevenção quanto à contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19), bem como, visando um melhor
impulsionamento dos feitos extrajudiciais com tramitação neste órgão de execução, faz-se necessária a migração gradual dos procedimentos
físicos para meio eletrônico em SIMP.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, na forma do artigo 2º, §§ 4º ao 7º, da Resolução CNMP Nº. 23, de 17 de setembro
de 2007, e Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com a finalidade de apurar
irregularidades relatadas pela noticiante, eventual irregularidade no certame licitatório para reforma da Câmara Municipal de Parnaíba (PI),
referente a tomada de preços N°. 066/2019, determinando as seguintes providências:
a) Seja realizada a digitalização integral dos presentes autos, devendo a secretaria cumprir o disposto na SEÇÃO II - COMPETÊNCIAS DAS
SECRETARIAS UNIFICADAS do Ato PGJ Nº. 931/2019, certificar o fiel cumprimento do referido ato, certificando-se quanto à ausência de
documentos físicos ou digitais pendentes de juntada, ausência de numeração ou rubricas de documentos/certidões, sem prejuízo das demais
competências fixadas através do Ato PGJ Nº. 931/2019;
b) Cumpridas as diligências do item "a", certificando nos autos, bem como, realizando a necessária migração em SIMP para autos eletrônicos,
promova-se o arquivamento dos autos físicos em acervo próprio;
c)Autuação da presente Portaria, acompanhado dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, para conhecimento, conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
d) 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, conforme artigo 4º, inciso
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VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
e) com cópia da presente portaria de instauração, encaminhe-se as informações apresentadas pela Câmara Municipal de Parnaíba-PI ao
noticiante, via ofício, a fim de que este se manifeste sobre as informações apresentadas pelo dito órgão municipal e requerer o que entender
necessário, fixando o prazo de resposta nos termos do Ato PGJ Nº. 931/2019;
Remeta-se os autos a Secretaria Unificada, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das solicitações, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 14 de janeiro de 2021.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

6.15. 48ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15754
PROCEDIMENTO Nº 000115-225/2019
DESPACHO
Trata-se de notícia de fato instaurada pela GACEP a partir das informações prestadas pelo Sr. Jefferson Pereira da Silva, que no dia 28/06/2019,
relatou a possível inércia da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente na instauração de inquérito para apurar suposto crime cometido
contra sua filha.
Adoto como relatório a manifestação ID n° 2328756- doc.6. Vieram os autos.
Vieram os autos. Manifesto.
A partir das informações prestadas, este órgão ministerial diligenciou junto ao Themis/TJPI, constatando a instauração do inquérito policial n°
0000278-93.2020.8.18.0140, a fim de apurar o caso (doc.1).
Portanto, visto que o presente procedimento teria como finalidade a instauração de procedimento policial e administrativo em face das supostas
condutas narradas, flagrante a perda do objeto, motivo pelo qual o arquivamento é a medida que ora se impõe.
Com efeito, a Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, que disciplina a tramitação das Notícias de Fato e Procedimentos Administrativos
no âmbito do Ministério Público, estipula que o procedimento será arquivado quando o fato narrado estiver em investigação. Vejamos:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado.
ISTO POSTO, torno sem efeito o despacho ID n° 2891736-doc.18 e determino o arquivamento do procedimento Notícia de Fato.
Necessária a cientificação formal do noticiante, conforme determina o art. 4º, §1º, da Resolução CNMP nº 174/2017, motivo pelo qual determino a
publicação no diário eletrônico do Ministério Público do Piauí-PI.
Após os registros de praxe, notadamente as formalidades junto ao Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP), arquive-se em definitivo.
Teresina-PI, 17 de fevereiro de 2021.
Elói Pereira de Sousa Júnior
Promotor titular da 48ª Promotoria de Justiça
Execução Penal, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública
PROCEDIMENTO Nº 000473-051/2019
DESPACHO SANEADOR
Trata-se de peças de informações encaminhadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Teresina-PI, a requerimento da advogada Joselda
Nery Cavalcante, comunicando eventual prática de maus tratos contra o preso LEANDRO RIBEIRO CAVALCANTE, o documento data de
08/09/2019 (ID n° 2891779-doc.7).
Vieram os autos. Manifesto.
A partir do documento acostado pela Vara de Execuções Penais de Teresina-PI, constata-se que esse Juízo determinou a imediata apuração dos
fatos pela Delegacia de Direitos Humanos, bem como encaminhou à SEJUS, para adoção das medidas cabíveis (ID n° 2891779-doc.9).
Além disso, determinou que LEANDRO RIBEIRO fosse submetido ao exame de corpo de delito e oficiou à DUAP, para que realizar as
providências devidas.
Portanto, o presente procedimento teria como finalidade a instauração de procedimento policial e administrativo em face das supostas condutas
narradas, todavia, o próprio Juízo da Vara de Execuções Penais se incumbiu de encaminhar as informações aos órgãos competentes.
Assim, não vislumbrando fato novo que enseje apuração, entende-se por exaurido o objeto do procedimento, motivo pelo qual o arquivamento é a
medida que ora se impõe.
Com efeito, a Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, que disciplina a tramitação das Notícias de Fato e Procedimentos Administrativos
no âmbito do Ministério Público, estipula que o procedimento será arquivado quando o fato narrado estiver em investigação. Vejamos:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado.
ISTO POSTO, torno sem efeito o despacho ID n° 2891779-doc.15 e determino o arquivamento do procedimento Notícia de Fato.
Necessária a cientificação formal do noticiante, conforme determina o art. 4º, §1º, da Resolução CNMP nº 174/2017, motivo pelo qual determino a
publicação no diário eletrônico do Ministério Público do Piauí-PI.
Após os registros de praxe, notadamente as formalidades junto ao Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP), arquive-se em definitivo.
Teresina-PI, 17 de fevereiro de 2021.
Elói Pereira de Sousa Júnior
Promotor titular da 48ª Promotoria de Justiça
Execução Penal, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública

6.16. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI15755
PORTARIA Nº 02/2021
PORTARIA DE CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL
O Ministério Público do Estado do Piauí, através de seu Promotor de Justiça ao final assinado, no uso de suas atribuições previstas na
Constituição Federal (artigo 129, I, VIII e IX), nas Leis Orgânicas e na forma da Resolução nº 181, de 07 de agosto de 2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público e:
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento do Parquet, através do termo de declarações de ANA LUCIA MARTINS possível crime de
tortura, praticado por policiais civis em desfavor de seu filho RONAL DE SOUSA BRASIL no dia 01 de Janeiro de 2021, quando ele foi preso pela
suposta pratica do crime de furto noturno (processo n 080028-38.2021.8.18.0028);
CONSIDERANDO a necessidade de se apurar a autoria e a materialidade;
CONSIDERANDO, que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, sendo sua função institucional promover a ação penal pública, a qual deverá vir instruída com elementos de prova de autoria e
materialidade, além de exercer o controle externo da atividade policial,
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CONSIDERANDO a possibilidade de conversão de Noticia de Fato em Procedimento Investigatório Criminal, uma vez que diante de quaisquer
peças de informação, o membro do Ministério Público poderá instaurar Procedimento Investigatório Criminal, conforme o disposto no art. 2º, II, da
Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.
RESOLVE:
INSTAURAR O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL nº 001/2021, com vistas a apuração do fato acima mencionado e eventual (is)
responsabilidade(s), figurando como interessado RONALD DE SOUSA BRASIL, tendo como suspeito policiais civis que atuaram no dia da prisão
da vítima no dia 01/01/2021;
REQUISITAR, com urgência, exame de lesões corporais, e a identificação completa dos agentes que estavam de plantão no dia da prisão de
RONAL DE SOUSA BRASIL;
NOMEAR, para secretariar o feito, os servidores lotados na Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Floriano-PI, todos
independentemente de compromisso. As diligências ficarão a cargo do Srs. Oficial de Diligência lotado na Sede das Promotorias de Justiça de
Floriano-PI;
CIENTIFICAR, preferencialmente, por meio eletrônico a Procuradoria- Geral de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme
art. 5º da Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público da instauração do presente procedimento.
Cumpra-se.
Floriano-PI, 16 de fevereiro de 2021.
DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES
Promotor de Justiça

6.17. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO-PI15757
NOTÍCIA DE FATO 11/2021
OBJETO:GUARDA
PESSOA INTERESSADA: ANTÔNIO TOMÉ
DESPACHO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após relatório do Conselho Tutelar de Matias Olímpio no seguinte teor:
Este conselho retornou a casa da senhora Maria, avó materna para averiguar a situação atual, a mesma relatou que Luzamara entregou por
meio de áudio WhatsApp a criança Yasmim para a senhora Patrícia Ferreira de Oliveira, RG:2.881.879, CPF:036.521.823-59, nascida
21/12/1984 e o senhor Antônio Tomé Nunes Alves, RG:2958805, CPF:030.079.333-23, prima de Luzamara, em seguida visitamos a residência
da senhora Patrícia a qual constatamos que a criança convive no ambiente saudável para desenvolvimento da mesma.
Vê-se que os fatos apresentados caracterizam violação aos direitos da criança e do adolescente, mormente em relação ao desenvolvimento
biopsicossocial previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Assim sendo, instaure-se a presente denúncia como NOTÍCIA DE FATO, diante da necessidade de se apurar maiores esclarecimentos.
DETERMINO:
Promova-se a Ação de Guarda Judicial.
Expedientes necessários.
Matias Olímpio/PI, 16 de fevereiro de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Portaria PGJ/PI Nº 420/2020
Notícia de Fato nº 03/2021
SIMP nº 000018-229/2021
DESPACHO
PRORROGO por mais noventa dias a tramitação deste Procedimento, conforme faculta o art. 3º da Resolução 174/2017 do CNMP, haja vista a
necessidade de realização de diligências.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, da presente prorrogação.
Matias Olímpio, 15 de fevereiro de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020
Notícia de Fato nº 01/2021
SIMP nº 000001-229/2021
DESPACHO
PRORROGO por mais noventa dias a tramitação deste Procedimento, conforme faculta o art. 3º da Resolução 174/2017 do CNMP, haja vista a
necessidade de realização de diligências.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, da presente prorrogação.
Matias Olímpio, 15 de fevereiro de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE LUZILÂNDIA
RESPONDENDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATIAS OLÍMPIO
PORTARIA PGJ/PI Nº 420/2020
NOTÍCIA DE FATO 10/2021
OBJETO: ALIMENTOS
PESSOA INTERESSADA: ANTÔNIA LEONÍSIA DA SILVA FRANÇA
DESPACHO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após a colheita de declarações da Sra. ANTÔNIA LEONÍSIA DA SILVA FRANÇA em que relata que
o pai de sua filha não vem cumprindo com as prestações alimentícias.
Vê-se que os fatos apresentados caracterizam violação aos direitos da criança e do adolescente, mormente em relação à obrigação de prestar
alimentos.
Assim sendo, instaure-se a presente denúncia como NOTÍCIA DE FATO, diante da necessidade de se apurar maiores esclarecimentos.
DETERMINO:
Promova-se a Ação de Fixação de Alimentos.
Expedientes necessários.
Matias Olímpio/PI, 09 de fevereiro de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
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Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
Portaria PGJ/PI Nº 420/2020
RECOMENDAÇÃO nº 03/2021
Objeto: Fiscalização, monitoramento e autuação remotos para coibir degradações ambientais com o uso das tecnologias disponíveis.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, no uso das atribuições que são
conferidas pelos artigos 127 "usque" 129, da Constituição da República Federativa do Brasil, regulamentadas pela Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público (nº 8.625/93), com aplicação subsidiária da Lei Orgânica do Ministério Público da União (LC nº 75/93), em especial, seu art. 6º,
XX, para a expedição de recomendações que visem à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, ao respeito aos interesses, direitos
e bens cuja defesa lhe cabe promover, emite a presente recomendação, nos termos das descrições e fundamentos que seguem;
CONSIDERANDO que ao Poder Público, nos termos da legislação nacional, incumbe defender e preservar o meio ambiente para as presentes e
futuras gerações, impondo-lhe a adoção de condutas para cumprimento do mandamento constitucional, aqui destacados:
"Art. 5º (omissis)
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
Art. 225. 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.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e
a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a crueldade.
§ 3º 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.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio
nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive
quanto ao uso dos recursos naturais.
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
VI - defesa do meio ambiente (...)" .(sem grifo no original)
CONSIDERANDO o sistema de responsabilidade ambiental inaugurado pela Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio
Ambiente, fixa que está "(...) o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade" (art. 14, § 1º, da Lei Federal nº 6.938/81);
CONSIDERANDO a Lei n.º 9.605/98, que trata das sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, rege que:
Art. 2º - Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua
culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de
pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.
CONSIDERANDO que os dispositivos acima transcritos dirigem-se, inclusive, aos gestores em seu dever de fiscalização, cuja
responsabilidade decorre inclusive de condutas omissivas, já que "a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por
demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado por danos daí decorrentes em agravo dos administrados"[1], ideia consagrada em
nossos Tribunais:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ARTS. 3º, IV, C/C 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. DEVER DE CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO. 1. A jurisprudência predominante no STJ é no sentido de que, em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do
Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o
agravamento do dano causado pelo seu causador direto. Trata-se, todavia, de responsabilidade subsidiária, cuja execução poderá ser
promovida caso o degradador direto não cumprir a obrigação, "seja por total ou parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por
impossibilidade ou incapacidade, por qualquer razão, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente imposta, assegurado, sempre,
o direito de regresso (art. 934 do Código Civil), com a desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil"
(REsp 1.071.741/SP, 2ª T., Min. Herman Benjamin, DJe de 16/12/2010). 2. Examinar se, no caso, a omissão foi ou não "determinante" (vale
dizer, causa suficiente ou concorrente) para a "concretização ou o agravamento do dano" é juízo que envolve exame das circunstâncias fáticas
da causa, o que encontra óbice na Súmula 07/STJ. 3. Agravos regimentais desprovidos. (AgRg no Resp 1001780/PR, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 04/10/2011).
CONSIDERANDO que a fiscalização e adoção de medidas de polícia administrativa de natureza cautelar é atribuição do órgão responsável
pelo licenciamento ou autorização da atividade, sem prejuízo da atuação concorrente entre órgãos públicos das esferas federal, estadual e/ou
municipal, na forma prevista pela Lei Complementar n.º 140/2011, notadamente, diante do que preceitua seu art. 17, §§ 2º e 3º:
Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de
infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou
atividade licenciada ou autorizada.
§ 1º (omissis)
§ 2º Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá
determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis.
§ 3º O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de
empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor,
prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput.
CONSIDERANDO que a sobredita Lei, no seu art. 8o, estabelece que são ações administrativas dos Estados, dentre outras:
I - executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Nacional do Meio Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à
proteção ambiental;
II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;
III - formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Estadual de Meio Ambiente;
XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de
vida e o meio ambiente, na forma da lei;
XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for
cometida aos Estados;
XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7oe 9o;
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XV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de
conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
CONSIDERANDO, em complementação, o que determina o art. 15, da mesma Lei em referência:
"Art. 15. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, nas
seguintes hipóteses:
I - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações
administrativas estaduais ou distritais até a sua criação;
II - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas
municipais até a sua criação; e
III - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado e no Município, a União deve desempenhar as ações
administrativas até a sua criação em um daqueles entes federativos."
CONSIDERANDO, nessa ordem de ideias, que é conclusão lógica que, se o Órgão Ambiental de Fiscalização não for capacitado, ou seja, se não
estiver adequadamente aparelhado para fiscalizar as atividades que licencia, por meio de corpo técnico e de fiscais, suficiente e qualificado, não
poderá licenciá-las, por não ser possível verificar a sua conformidade com os termos da licença expedida, incidindo, no caso, a regra do art. 15,
da Lei Complementar nº 140/11, de atuação em caráter supletivo.
Considerando a Lei Federal n° 12.651/2012, que impõe ao órgão ambiental a incumbência de promover a autuação e embargo de áreas
desmatadas ilegalmente "como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio
ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada" (art. 51), ressaltando que "O embargo se restringe aos locais onde efetivamente
ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas
com a infração" (§ 1º);
Considerando que o avanço da tecnologia, com o uso de monitoramento por satélites e o cruzamento de dados geoespaciais, permite identificar
os danos ambientais e dar célere cumprimento ao disposto no art. 51, do Código Florestal, acima transcrito;
CONSIDERANDO que o emprego do Sensoriamento Remoto é ferramenta apta para identificação de problemas ambientais, permitindo a
obtenção de imagens dos objetos da superfície terrestre sem que haja contato físico de qualquer espécie entre o sensor e o objeto (Meneses,
2012[2]), viabilizando o estudo do ambiente terrestre através do registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética e as
substâncias componentes do planeta Terra, em suas mais diversas manifestações (Novo 1989 apud SANTOS, 2013[3]);
CONSIDERANDO que as imagens obtidas por sensores remotos instalados em satélites artificiais são essenciais para os estudos ambientais na
medida em que proporcionam uma visão sinóptica e multitemporal das áreas da superfície terrestre cuja realidade se pretende conhecer.
CONSIDERANDO que, no caso do Brasil, que apresenta grande extensão territorial, essas tecnologias representam uma importante ferramenta
para levantamentos e tomadas de decisões nas questões dos problemas urbanos, rurais e ambientais, na medida em que as informações
geradas são úteis para compreensão do espaço geográfico, não se prescindindo, entretanto, da interpretação das imagens de acordo com o
interesse pretendido (FLORENZANO, 2002[4]);azendo-se o recorte espaço-temporal do que se necessita, trabalhando-se a imagem e, ao final,
com o uso das técnicas adequadas, fazendo-se a interpretação, buscando sempre o conhecimento da realidade (VACCHIANO, 2018[5]).
CONSIDERANDO que a utilização de Sistemas de Informações Geográficas para fins de identificação, quantificação e qualificação de danos
ambientais, notadamente, responsabilização por queimadas e desmatamentos, assim como monitoramento de áreas embargadas, é ferramenta
que tem sido utilizada com eficiência por vários órgãos ambientais, como IBAMA, ICMbio e órgãos estaduais de meio ambiente (a exemplo dos
Estados do Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul);
CONSIDERANDO que os Tribunais Pátrios têm se manifestado de forma remansosa pela validade das imagens de satélites como meio idôneo
para comprovar os usos do solo.
CONSIDERANDO, nesse sentido, que o STF enfrentou a matéria nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1062220/SC, em que se
discutia situação na qual a exploração de areia teria extrapolado os limites da licença ambiental, ocasião em que o eminente Ministro Edson
Fachini fez constar em sua decisão transcrição da decisão proferida na origem, segundo a qual:
"A comparação das imagens da área, antes e depois da exploração, permitem a comprovação da extração realizada e a posterior recomposição
da área, corroborando a vistoria realizada pela Polícia Ambiental. Dessa forma não há como questionar a validade dessas imagens, já que
realizadas através de programa profissional, amplamente utilizado nas medições e constatações de imagens, uma ferramenta muito eficaz na
comprovação das medições, juntamente com outros elementos utilizados pela Polícia Ambiental quando da realização da vistoria" (disponível em
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=314315823&ext=.pdf, acesso aos 10 de setembro de 2020).
CONSIDERANDO, de mesmo modo, que nos autos do Habeas Corpus nº 138.523/ RJ, em questão criminal cuja prova há de ser a mais certeira
por se tratar de matéria alusiva ao status libertatis do ser humano, no qual o paciente alegou a invalidade do uso de imagens de satélite para
embasar sua condenação, haja vista a não previsão expressa desse tipo de prova no CPP, oportunidade em que o mesmo Ministro Edson
Fachini, após analisar a aplicação do disposto no art. 157, do CPP, deixou assentado que:
"(...) as imagens obtidas a partir do "Google Earth" não constituem prova ilícita, na medida em que sua produção, acessível ao público em geral,
não configura violação a normas constitucionais ou legais. Ademais, não é possível que, nos tempos atuais, a instrução processual simplesmente
ignore as inovações tecnológicas e persista, de forma exclusiva, observando os meios tradicionais de investigação. Na mesma linha, o art. 369 do
CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3°, CPP), prescreve que: "Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios
legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o
pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz." Não se trata, portanto, de invalidade" (disponível em
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=310979399&ext=.pdf, acesso aos 10/09/2020)
CONSIDERANDO, na mesma direção, dentre outros, tem-se os seguintes julgados:
Acórdão n.º 0001994-18.2017.4.01.3908, Apelação Cível, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, TRF
PRIMEIRA REGIÃO, QUINTA TURMA, Data de julgamento: 2/10/2019, Data de Publicação: 18/10/2019.
AC 0001495-22.2017.4.01.4300, JUIZ FEDERAL ILAN PRESSER (CONV.), TRF1 - QUINTA TURMA, Data de julgamento: 14/08/2019, Data de
publicação: 06/09/2019, no qual . o TRF da 1ª Região deixou assentado, em caso no qual se discutia a nulidade da sentença pelo uso exclusivo
de imagens de satélite, que "não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa em virtude da não realização de
prova testemunhal, tendo em vista que o fato que autor deseja comprovar por meio de prova testemunhal (extensão da área desmatada)
encontra-se suficientemente demonstrado por meio de prova documental (imagens de satélites). IV- Apelação desprovida. Sentença
confirmada. (
TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1123481-6 - Cerro Azul - Rel.: Desembargador Luiz Lopes - Unânime - J. 27.03.2014. mediante o qual o TJPR, em caso
similar, aderiu ao entendimento prevalecente nas cortes superiores, decidindo que a "prova pericial produzida mediante utilização de critérios
seguros, tais como imagens de satélites, vestígios e pelos documentos existentes à época, a qual permitiu a apuração das áreas
remanescentes, o respectivo ajuste das mesmas, bem como o número de árvores a ser indenizada - trabalho técnico que, ademais, não foi
validamente desconstituído pelos agravantes.
Acórdão n.º 1000337-42.2017.4.01.3902, Apelação Cível, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, TRF PRIMEIRA REGIÃO, QUINTA TURMA , Data de julgamento: 17/06/2020, Data de publicação: 25/06/2020. Nesse julgado, o TRF da 1ª Região
também deixou consignado em Ação Civil Pública do Projeto Amazônia Protege, coordenado pelo Ministério Público Federal, (, ser viável a
responsabilização "estando o desmatamento comprovado em imagens de satélite, que demonstram a materialidade do dano, enquanto a autoria
foi aferida por constar inserido o nome do requerido em banco de dados públicos como o detentor da posse/propriedade da área"; extraindo-se
ainda: "... 9. As imagens de satélite permitem concluir que os desmatamentos foram concretizados após os réus terem a posse da área
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em questão, utilizando por parâmetro os dados inseridos no CAR, notadamente porque o desmatamento objeto da lide se restringe
àqueles captados pelas imagens de satélite, PRODES, referentes à alteração da cobertura florestal relativa ao ano de 2016...".
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela(o) agente ministerial adiante subscrita(o), no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR aos Sr. GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA, Prefeito Municipal de Matias Olímpio e a Sra. BENEDITA VILMA LIMA,
Prefeita Municipal de São João do Arraial, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza
ambiental acima referidas e outras com ela convergentes:
PRIMEIRO
- Os dados oficiais para quantificar o incremento de desmatamentos no Brasil são produzidos pelos Projetos PRODES[6] e DETER[7], utilizados
para identificação e quantificação dos desmatamentos e queimadas, e fazem parte do Programa de Monitoramento da Amazônia e Demais
Biomas (PAMZ+), desenvolvido pela Coordenação-geral de Observação da Terra (CGOBT) e Centro Regional da Amazônia (CRA) do INPE.
- O objetivo do PRODES é estimar a taxa anual de desmatamento por corte raso da floresta primária, excluídas as áreas de "não florestas",
sendoimportante ressaltar que o termo "desmatamento" é definido como "a supressão de áreas de fisionomia florestal primária por ações
antropogênicas" (SOUZA et al., 2019)[8], ou seja, tratam-se de áreas sem histórico de intervenções pelo homem que foram suprimidas a partir de
1988 por ação antrópica.
- O PRODES utiliza imagens de satélite geradas pela série Landsat da NASA/USGS (EUA), caracterizadas por apresentarem resolução espacial
de cerca de 30m e pelo menos três bandas espectrais. Atualmente, também são utilizadas imagens dos satélites Sentinel-2 (União Europeia) ou
CBERS-4 (Brasil/China), cujas imagens são disponibilizadas pelos seus provedores já ortorretificadas, com correção geométrica de sistema
refinada pelo uso de pontos de controle e de modelos digitais de elevação do terreno, o que confere um nível mais alto de qualidade das
informações, em concordância com as normas cartográficas vigentes. Sobre isso, a avaliação da acurácia da metodologia do PRODES foi feita
por Adami et al. (2017)[9] para o Estado de Mato Grosso e por Maurano et al. (2019)[10] para a Amazônia Legal, ambas para o ano 2014,
resultando em uma precisão global de 94,5%±2,05 e exatidão global de 93%, respectivamente.
- O detalhamento da metodologia PRODES pode ser consultado em Souza et al. (2019)[11]. Em suma, a metodologia do PRODES parte dos
seguintes pressupostos:
O PRODES só identifica polígonos de desmatamento por corte raso (remoção completa da cobertura florestal primária) cuja área for superior a
6,25 ha.
2) As imagens utilizadas são da classe Landsat, ou seja, apresentam resolução espacial da ordem de 30 metros, taxa de revisita da ordem de 10
- 26 dias, 3 ou mais bandas espectrais, como por exemplo imagens do satélite Landsat-8, CBERS-4 ou similares.
3) Numa imagem a ser analisada pode haver áreas não-observadas devido a cobertura de nuvens. Em casos de alta cobertura de nuvem,
imagens de múltiplos satélites (ou datas) podem ser usadas para compor uma localização.
4) O PRODES realiza o mapeamento dos incrementos de desmatamento através de fotointerpretação por especialistas. O PRODES adota uma
metodologia de mapeamento incremental.
5) Na produção do mapeamento incremental, o PRODES usa uma máscara de exclusão, que encobre as áreas desmatadas nos anos anteriores.
O trabalho de interpretação é feito apenas no pedaço da imagem do ano de referência que ainda contém floresta primária. Esta máscara é usada
para eliminar a possibilidade de que desmatamentos antigos sejam mapeados novamente. A máscara de exclusão também inclui as áreas onde
não há ocorrência natural de florestas, chamadas no PRODES de 'não floresta', além de áreas de hidrografia, sejam mapeadas como
desmatamento"
- Os dados do INPE constituem fonte de acentuada importância para a gestão ambiental, e já embasaram importantes acordos com setores
ligados ao agronegócio, como o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da Carne (MPF), Moratória da Soja e outros acordos
intergovernamentais, como o feito na Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP21) para a redução das emissões de
gases de efeito estufa por desflorestamento e degradação florestal[12]. Ainda, a importância e credibilidade dos dados gerados pelo INPE é
refletida pelas milhares de publicações científicas que utilizaram essas informações para realização de pesquisas, que podem ser encontrada no
Google Scholar[13].
SEGUNDO
Diante deste sombrio panorama, torna-se necessária a implementação urgente de medidas de maior impacto contra os desmatamentos ilegais,
impondo-se aos órgãos ambientais o poder/dever de intensificar as fiscalizações em campo e deflagrar autuações administrativas com o uso de
ferramentas tecnológicas de eficiência e acurácia reconhecidas.
Assim, por todo o exposto, RECOMENDA-SE aos Sr. GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA, Prefeito Municipal de Matias Olímpio e a Sra.
BENEDITA VILMA LIMA, Prefeita Municipal de São João do Arraial, que determinem ao Órgão Ambiental Municipal que tome todas as medidas
necessárias para promover a imediata fiscalização, monitoramento e autuação remotas para coibir degradações ambientais com o uso das
tecnologias disponíveis, a exemplo das informações públicas e gratuitas constantes em bancos de dados oficiais, como PRODES, DETER e
PROGRAMA QUEIMADAS, todos do INPE, ou adoção de outras plataformas que possibilitem a célere repressão e responsabilização pelos
ilícitos ambientais, garantindo-se o efetivo cumprimento ao disposto no Código de Proteção da Vegetação Nativa, Lei n.º 12.651/2012.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, pelo e-mail (pj.matiasolimpio@mppi.mp.br) as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Saúde e aos respectivos destinatários.
Matias Olímpio, 16 de fevereiro de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça Titular de Luzilândia
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio
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em: http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes/pdfs/Metodologia_Prodes_Deter_revisada.pdf. Acessado em 13.10.2019.
[12] ADAMI, M. et al. A confiabilidade do PRODES: estimativa da acurácia do mapeamento do desmatamento no estado de Mato Grosso. Anais
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6.18. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI15758
Objeto: Controle externo da atividade policial
Notícia de Fato
SIMP nº 001633-361/2020
PORTARIA N.º 10/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da
6ª Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo
G. Júnior, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição
Federal,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que deixa a
cargo do membro do Ministério Público, após a verificação do vencimento o prazo da Notícia de Fato, a instauração do procedimento adequado
para acompanhamento ou apuração;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 001633-361/2020, na data de 23/07/2020, para investigar
possível negligência de autoridade policial.
CONSIDERANDO que a Delegacia Regional de Polícia Civil de Picos-PI, até a presente data, não apresentou resposta aos ofícios encaminhados
de forma reiterada por esta Promotoria de Justiça, nos quais solicitamos esclarecimentos sobre o motivo da inércia da Delegacia de Polícia Civil
em fornecer informações acerca da instauração do procedimento investigativo para apurar os fatos narrados no Procedimento Administrativo
(SIMP nº 000335- 262/2018).
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar
continuadamente políticas públicas e instituições, e de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. 43, III, 'd', da Resolução CPJ/PI nº 04, de 30 de setembro de 2019, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Púbico do Estado do Piauí, estabelece que é atribuição da 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI instaurar procedimentos
administrativos reativos ao Controle Externo da Atividade Policial;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apurar os fatos narrados, e que o prazo de tramitação da Notícia de Fato se
encontra expirado, não cabendo mais prorrogação;
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
931/2019);
Seja expedido ofício à Delegacia de Polícia Civil de Picos-PI, REQUISITANDO1, no prazo máximo de 10 (dez) dias, esclarecimentos, por escrito,
através do e-mail: sedepicos@mppi.mp.br, sobre o motivo da inércia da Delegacia de Polícia Civil em fornecer informações acerca da instauração
do procedimento investigativo para apurar os fatos narrados no Procedimento Administrativo (SIMP nº 000335-262/2018);
1 Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público
Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia do
presente, para publicação no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Após realização das diligências supra e juntada da resposta do ofício, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, 10 de fevereiro de 2021.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça

6.19. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15759
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA E DO MEIO AMBIENTE DE TERESINA
32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
EDITAL
A Exma. Sra. Maria das Graças do Monte Teixeira, Promotora de Justiça titular da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que, conforme a Portaria nº 05/2021, e em cumprimento ao disposto no art. 5º do Ato Conjunto
PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, e no art. 4º do Ato nº 01/2021-CGMP-PI, foi determinado para o período de 15/02/2021 a
05/03/2021, nas dependências da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, situada à Av. Lindolfo Monteiro, nº 911, Mezanino, Bairro de Fátima,
Teresina-PI, bem como de forma virtual, a realização da CORREIÇÃO INTERNA ANUAL DE 2021, oportunidade em que serão recebidas
reclamações e sugestões a respeito da execução dos serviços da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, com atuação na Defesa dos
Consumidores. Para conhecimento geral, o presente edital deverá ser afixado no átrio da 32ª Promotoria de Justiça e publicado no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí -MPPI. Eu, Viviane Maria Campos Vale, assessora de Promotoria de Justiça, digitei o
presente documento.
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Teresina-PI, 15 de fevereiro de 2021
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça titular da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina

6.20. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI15761
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
13/2021
(Simp 000376-206/20190
Portaria nº. 13/2021
Assunto: apurar suposta irregularidade na contratação da cirurgiã dentista Elana Silva Sousa Pitombeira no Município de Uruçuí-PI.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de representação anônima, suposta contratação irregular
de cirurgiã dentista pelo Município de Uruçuí;
CONSIDERANDO o Município informou, inicialmente, que não há servidora com o nome Elana Silva Sousa Pitombeira no Município de UruçuíPI, mas que havia a servidora efetiva Elana Neres de Castro, cirurgiã dentista e servidora efetiva desde 08 de abril de 2019;
CONSIDERANDO que ao realizar consulta no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, verificou-se que Elana Silva Sousa Pitombeira
consta como servidora no Município de Uruçuí, ocupando o cargo de Cirurgiã dentista da Estrategia de Saúde da Família na UBS São Francisco
desde Abril de 2019;
CONSIDERANDO que, diante das informações do CNES, foram requisitadas novas informações do Município de Uruçuí, que informou que, em
verdade, Elana Silva Sousa Pitombeira e Elana Neres de Castro são a mesma pessoa;
CONSIDERANDO que dos documentos apresentados, a pessoa aprovada em concurso público e servidora efetiva é Elana Neres de Castro, mas
dos documentos apresentados pela servidora constam outros dois nomes: Elana Silva Sousa Pitombeira e Elana Silva Sousa Neres, sendo, por
isso, necessárias outras diligências para confirmar a identidade da servidora;
CONSIDERANDO que segundo o Art. 2°, §6º da Resolução n°23/2007 do CNMP o Procedimento Preparatório e Inquérito Civil, deve ser
concluído no prazo de noventa dias, prorrogável por uma única vez e que, decorrido este prazo, ainda não se conseguiu elucidar
satisfatoriamente o objeto deste feito;
CONSIDERANDO a pendência de diligências imprescindíveis, uma vez que ainda há dúvidas acerca da identidade da servidora, havendo a
necessidade de apurar de forma mais aprofundada a questão, para promover a responsabilidade do autor de possível infração legal;
RESOLVE:
CONVERTER o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL nº 08/2020, no INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº /2021 para apurar
suposta irregularidade na contratação da cirurgiã dentista Elana Silva Sousa Pitombeira no Município de Uruçuí-PI.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
1) Registrar o procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de combate à Corrupção do Ministério Público do Piauí, 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 fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
3) Notifique-se Elana Neres de Castro para oitiva por videoconferência a ser realizada no dia 03 de março de 2021 às 8:30 hrs, cientificando-a de
que será ouvida na condição de investigada e por isso pode ser acompanhada por advogado e ter vista dos autos antes da oitiva.
Uruçuí, 09 de fevereiro de 2021.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

7. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

7.1. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO Nº. 19/2020/PGJ15736
a)Espécie: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 19/2020, firmado em 16/02/2021 entre a Procuradoria Geral de Justiça - CNPJ 05.805.924/000189 e a empresa Construtora Padrão Ltda - CNPJ: 06.224.118/0001-80;
b)ProcessoAdministrativo: n°. 19.21.0720.0004566/2020-67;
c) Objeto: O prazo de 120 dias informado à Construtora Padrão, por meio da ordem de serviço nº 18/2020, da Coordenadoria de Perícias e
Pareceres Técnicos, fica acrescido de 60 dias, a contar da emissão de nova ordem de serviço emitida pela fiscal do contrato;
d) Fundamento Legal: Inciso V, do §1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93;
e) Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo;
f)Signatários: Pela contratada, Sra. Maria Dulcilene Mourão Leite, CPF: 171.147.053-87, e contratante, Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura,
Procuradora Geral de Justiça.
Teresina- PI, 17 de fevereiro de 2021.

8. OUTROS
[]

8.1. 10ª ZONA ELEITORAL - PICOS15742
NOTÍCIA DE FATO ELEITORAL SIMP N. 000043-318/2020
INTERESSADO (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
(Reclamação n. 3138/2020), informando que a estrutura do Hospital Regional Justino Luz, em Picos, está servindo para favorecer profissionais
que o integram e são pré-candidatos nas eleições de 2020, bem como se prestando a cabide de emprego e oferta de serviços de saúde para
eleitores de vereadores de Picos que pretendem se reeleger. Aponta como autores dos fatos as pessoas de Francisco José (médico, candidato
em Campo Grande), Gilberto Filho (médico, candidato em Bocaina), José Airton (médico, candidato em Monsenhor Hipólito), Wilton Coutinho
(médico, candidato em Massapê), Flávio Manoel (enfermeiro, candidato em Campo Grande) e os vereadores da cidade de Picos Afonsinho,
Wellinton Dantas, Fátima Sá e Renato.
Em virtude de haver pretensos candidatos de outras Zonas Eleitorais, bem como questões que dizem respeito, também, aos temas saúde,
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patrimônio público e probidade administrativa, foi determinado o encaminhamento de cópias da Reclamação n. 3138/2020 aos seguintes órgãos
do Ministério Público: Promotorias Eleitorais da 19ª e da 28ª Zonas Eleitorais, 1ª e 7ª Promotorias de Justiça de Picos, para os fins de Direito,
bem assim cópia dos autos à Superintendência da Polícia Federal no Piauí, para instauração de inquérito policial.
Ocorre que, com fulcro nestes autos, em 14-11-2020, foi instaurada a NC n. 2020.0113346-SR/PF/P, na forma do art. 144, §1º, incs. I e IV, da
Constituição Federal, do art. 4º e seguintes do Código de Processo Penal e da Lei n. 12.830/2013, pela Polícia Federal, conforme documentação
anexa (ID 32083611), 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.
ANTONIO CESAR Assinado de forma
Picos, 14 de janeiro de 2021.
GONCALVES
digital por ANTONIO CESAR GONCALVES
BARBOSA:55274 BARBOSA:55274706304
706304
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor Eleitoral
Dados: 2021.02.05
12:23:40 -03'00'

8.2. 40ª ZONA ELEITORAL - FRONTEIRAS15744
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 40ª ZONA ELEITORAL
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 01/2020 SIMP Nº 000009-213/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL, que
tem por objeto o acompanhamento das políticas eleitorais levadas a cabo pelas agremiações partidárias locais, voltadas à garantia da proporção
entre as cotas de gênero e da participação feminina na política, nos municípios que integram a 40ª Zona Eleitoral, quais sejam: Fron- teiras-PI,
Alegrete do Piauí-PI, Caldeirão Grande do Piauí-PI e São Julião-PI.
Como providências iniciais, fora determinado: 1) A juntada das informa- ções partidárias de agremiações da 40ª Zona Eleitoral; 2) A expedição de
ofício aos presi- dentes das agremiações partidárias vigentes em cada um dos referidos municípios, em con- sonância com as informações
colhidas junto ao Cartório Eleitoral da 40ª Zona Eleitoral-PI, com os diretórios nos municípios de Alegrete do Piauí-PI, Caldeirão Grande do PiauíPI, Fronteiras-PI e São Julião-PI, expedindo-se recomendação nesse sentido e solicitando-se in- formações e documentos comprobatórios quanto
ao acatamento das medidas nela delineadas, no prazo de 10 (dez) dias.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Considerando que o procedimento administrativo eleitoral não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa em função de
um ilícito específico, e levando-se em conta a ausência de ilícitos decorrentes dos fatos motivadores deste proce- dimento.
Considerando que o objeto do presente procedimento tem como finalidade garantir à observância, por parte das agremiações partidárias que
integram a 40ª Zona Elei- toral, da proporção entre as cotas de gênero e da participação feminina na política.
Considerando que a proporção entre as cotas de gênero é matéria apreciada no DRAP, segundo entendimento jurisprudencial inframencionado:
"Representação. Eleição proporcional. Percentuais legais por sexo. 1. A questão relativa ao atendimento aos percentuais mínimos exigidos
para as candidaturas de cada sexo na eleição proporcional, previstos no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 consubstancia matéria a ser
discutida nos autos do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP). 2. Não é cabível a propositura de representação com
fundamento no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, para questionar o preenchimento dos percentuais de gênero, à míngua de expressa previsão
legal. [...]" (Ac. de 8.10.2013 no AgR-AI nº 21838, rel. Min. Henrique Neves da Silva.)
"[...] Registro de candidatura. [...] Violação aos artigos 275 do Código Eleitoral e 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. [...] 3. A matéria relacionada ao
número de candidaturas de cada sexo (artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97) deve ser arguida no processo que cuida do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP), não cabendo sua análise nos pedidos de registro individuais. [...]" (Ac. de 16.12.2010 no AgRREspe nº 536180, rel. Min. Hamilton Carvalhido).
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a continuidade do procedimento em epígrafe, o Ministério Público Eleitoral, através do
Promotor de Justiça Eleitoral signatário, PROMOVE O ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo Eleitoral, nos termos do art.
81, da Portaria PGR/PGE nº 01/2019.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se à Procuradoria Regional Eleitoral do Estado do Piauí.
Após, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 81, §1º, III, da Portaria
PGR/PGE n. 01/2019.
Cumpra-se.
Campo Maior-PI, 15 de fevereiro de 2021.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor Eleitoral
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 02/2020 SIMP Nº 000014-213/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL, instaurado com o objetivo de acompanhar a legalidade do processo de escolha e registro de candi- daturas por Partidos e Coligações nas Eleições
2020, com o devido cumprimento do Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico nº 044/2020,
aprovado pela Decreto Estadual n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, no que tange às medidas relativas aos candidatos e às campanhas
eleitorais.
Como providência inicial, determinou-se: 1) Expedição de Recomendação Eleitoral aos partidos políticos, coligações e candidatos (que venham a
ser escolhidos em convenção) dos municípios que compõem à 40ª Zona Eleitoral de Fronteiras (PI) acerca da temática, consignando, em
especial, a necessidade de observância das "MEDIDAS RELA- TIVAS AOS CANDIDATOS E ÀS CAMPANHAS ELEITORAIS", descritas no item
"F"
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do Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico n.º 044/2020.
Em novel despacho (ID 2939593), considerando a fixação de diretrizes complementares na Recomendação Técnica nº 020/2020, voltadas,
especificamente, para a realização das reuniões durante a campanha eleitoral traçando orientações para realização de reuniões durante as
campanhas eleitorais visando conter a disseminação da COVID-19, de- terminou-se o envio da referida Recomendação Técnica aos Partidos
Políticos da 40ª Zona Eleitoral (Fronteiras, Alegrete do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí e São Julião do Piauí).
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Considerando que o procedimento administrativo eleitoral não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa em função de
um ilícito específico, e levando-se em conta a ausência de ilícitos decorrentes dos fatos motivadores deste procedimento.
Considerando que mesmo em cenário de pandemia, a Recomendação Técnica nº 020/2020, permitiu a realização das reuniões durante a
campanha eleitoral traçando orientações para realização de reuniões durante as campanhas eleitorais visando conter a disseminação da COVID19.
Considerando que os abusos às normas sanitárias, perpetrados por determi- nados partidos políticos e/ou candidatos, tiveram a atuação
repressiva do Ministério Público Eleitoral, citando-se como exemplos as AÇÕES INIBITÓRIA ELEITORAIS COM PE- DIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA ANTECIPADA E ASTREINTE, tombadas sob o nº 0600234-02.2020.6.18.0040 e 0600355-30.2020.6.18.0040.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a continuidade do pro- cedimento em epígrafe, o Ministério Público Eleitoral, através do
Promotor de Justiça Elei- toral signatário, PROMOVE O ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Adminis- trativo Eleitoral, nos termos do
art. 81, da Portaria PGR/PGE nº 01/2019.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se à Procuradoria Regional Eleitoral do Estado do Piauí. Após, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 81, §1º, III, da
Portaria PGR/PGE n. 01/2019.
Cumpra-se.
Campo Maior-PI, 15 de fevereiro de 2021.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor Eleitoral
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 03/2020 SIMP Nº 000016-213/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL, instaurado com o objetivo de acompanhar a legalidade na divulgação/propagandas eleitorais du- rante o Pleito Eleitoral do ano de 2020, com o devido
cumprimento do Pacto pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 - Pro Piauí - Protocolo Específico nº 044/2020, aprovado pela Decreto
Estadual n.º 19.164, de 20 de agosto de 2020, no que tange às medidas relativas aos candidatos e às campanhas eleitorais.
Como providência inicial, determinou-se: 1) A expedição de Recomenda- ção Eleitoral aos órgãos partidários dos partidos políticos que compõem
a 40ª Zona Eleitoral (Fronteiras, Alegrete do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí e São Julião-PI) que observem - ao veicularem quaisquer espécies
de propaganda eleitoral na televisão, relativamente às elei- ções de 2020, tanto na exibição em rede, quanto nas inserções de 30 e 60 segundos,
a obri- gatoriedade legal quanto à utilização simultânea e cumulativa, entre outros recursos, da subs- tituição por meio de legendas, janela com
intérprete de Libras e audiodescrição, sob pena de adoção, incontinent, de medidas judiciais e extrajudiciais correlatas.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Considerando que o procedimento administrativo eleitoral não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa em função de
um ilícito específico, e levando-se em conta a ausência de ilícitos decorrentes dos fatos motivadores deste procedimento.
Considerando que o objeto de procedimento em tela, qual seja: observância por parte dos partidos políticos ao veicularem quaisquer espécies de
propaganda eleitoral na televisão, relativamente às eleições de 2020, tanto na exibição em rede, quanto nas inserções de 30 e 60 segundos, a
obrigatoriedade legal quanto à utilização simultânea e cumulativa, entre outros recursos, da substituição por meio de legendas, janela com
intérprete de Libras e audiodescrição.
Considerando que os abusos às normas que disciplinam a regularidade da propaganda eleitoral, perpetrados por determinados partidos políticos
e/ou candidatos, tiveram a atuação repressiva do Ministério Público Eleitoral, citando-se como exemplo as Notícias de Propaganda Irregular
(NIP), tombadas sob o nº 0600360-52.2020.6.18.0040 e 0600361-37.2020.6.18.0040, oportunidade em que, após provocação, o Ministério
Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa prevista no art. 37, §1º, da Lei das Eleições e no art. 19, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Desta feita, em face da ausência de justa causa para a continuidade do pro- cedimento em epígrafe, o Ministério Público Eleitoral, através do
Promotor de Justiça Elei- toral signatário, PROMOVE O ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Adminis- trativo Eleitoral, nos termos do
art. 81, da Portaria PGR/PGE nº 01/2019.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se à Procuradoria Regional Eleitoral do Estado do Piauí. Após, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 81, §1º, III, da
Portaria PGR/PGE n. 01/2019.
Cumpra-se.
Campo Maior-PI, 15 de fevereiro de 2021.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor Eleitoral

8.3. 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI15762
Promoção de Arquivamento
Vistos etc.,
Trata-se de Notícia de Fato, instaurada para apurar possíveis doações irregulares ao candidato MARCUS FELLIPE NUNES ALVES, através de
informações obtidas dos Relatórios de Conhecimento nº 075880/2020, 320215/2020 e 230489/2020, todos extraídos do SISCONTA Eleitoral.
Os mencionados relatórios informam possíveis doações irregulares por: 1) Empresas fornecedoras de bens e serviços de campanha que
possuam sócios inscritos no Cadastro Único de programas sociais, indicando indícios de falta de capacidade operacional; 2) doadores
de campanha inscritos em programas sociais do governo, indicando indícios de falta de capacidade econômica do doador; 3) grande
concentração de doadores no quadro de funcionários de uma mesma pessoa jurídica, revelando indício de doação indireta por meio de
pessoa jurídica.
As possíveis irregularidades despontam do cruzamento de dados com o Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), no qual consta que os
sócios das empresas LEVI MARTINS DE MELO FILHO - ME e CLEILTON MACIEL DE SOUSA estão inscritos como beneficiários do programa
Auxílio Emergencial de 2020, do Governo Federal, e procederam várias doações ao candidato noticiado, demonstrando ausência de capacidade
econômica para fazer a doação, senão vejamos os sócios e valores: 1)VALDIREZ SOARES ARAUJO - CPF: 792.989.743-53, Valor de R$
1.000,00; 2) PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 961.363.403-72, Valor de R$ 1.000,00; 3) MARLENE ALAIDE DE CARVALHO - CPF:
799.879.313-91, Valor de R$ 1.000,00; 4) MAURICIO LEAL DA SILVA - CPF: 047.258.273-98, Valor de R$ 1.000,00.
No despacho inicial de instauração (ID Num. 3253555) foi determinado às seguintes diligências iniciais: 1) Proceder pesquisa no
DIVULGACANDCONTAS - TSE, buscando identificar o tipo de serviço fornecido pelas empresas acima citada, bem como informações acerca do
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limite de gasto do candidato; 2) Realizar consulta ao site da Receita Federal do Brasil, a fim de obter Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral das Empresas citadas; 3) Encaminhar cópia dos presentes autos ao Promotor de Justiça responsável pela 1ª Promotoria de Justiça
desta Comarca, visando adotar as providências que entender pertinentes, tendo em vista possíveis irregularidades na seara comum.
É o breve relatório.
Ao decisum.
A Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no anocalendário anterior à eleição
(...)
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite
de utilização de recursos próprios previstos no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017.
Igualmente dispõe a Lei n. 9.504/97:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta
Lei.
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.
Conforme autoriza a legislação eleitoral, o candidato poderá realizar em seu favor doações limitadas a dez por cento dos limites de valor para os
gastos de campanha.
In casu, o candidato estivera limitado a um gasto na ordem de R$ 123.077,42 (cento e vinte três mil, setenta e sete reais e quarenta e dois
centavos), conforme consulta feita ao DIVULGACAND. Contudo, suas despesas contratadas foram de R$ 78.600,00 (setenta e oito mil e
seiscentos reais), ou seja, dentro do limite legal, sendo sua doação e às doações de terceiros inferior ao limite legal, não descumprindo o
regramento acima colacionado.
Outrossim, é importante consignar que em pesquisa realizada no DIVULGACANDCONTAS - TSE, verificou-se que às empresas LEVI MARTINS
DE MELO FILHO - ME e CLEILTON MACIEL DE SOUSA prestam serviços de produção de jingles, vinhetas e slogans de campanha, senão
vejamos os gastos do candidato às mencionadas empresas:
Desta maneira, vislumbramos que os gastos realizados perante às referidas empresas estão de acordo com os limites e parâmetros fixados pela
Justiça Eleitoral, no tocante aos gastos de campanha, inclusive nas prestações de conta do candidato, através do Processo Nº. 060032422.2020.6.18.0036, foram APROVADAS COM RESSALVAS às prestações de conta do candidato MARCUS FELLIPE NUNES ALVES PREFEITO, restando apenas averiguar a questão de recebimento irregular de auxílio emergencial do Governo Federal pelos sócios das
empresas acima.
Visto isso, pontuamos em nosso parecer nas prestações de conta sobre a necessidade do envio de cópias das referidas contas, Parecer Técnico
Conclusivo do Cartório e demais peças pertinentes, à Procuradoria Geral da República no Piauí, no intuito de apurar possíveis irregularidades ou
fraudes em doações das pessoas que recebem auxílio emergencial, tendo em vista que foge à competência da Justiça Especializada (Eleitoral),
consequentemente, devido ao interesse, retrai à competência da justiça federal.
Desta forma, conclui-se que não houve nenhuma irregularidade/violação às normas eleitorais pelo candidato MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
- PREFEITO, no tocante às suas despesas de campanha e suas doações recebidas. Além disso, frisa-se que os serviços foram devidamente
prestados, conforme os recibos anexados nos autos do Processo de Prestação de Contas Nº 0600324-22.2020.6.18.0036.
Partindo de tais premissas, nota-se que restou apenas apurar a questão do recebimento irregular do auxílio emergencial, que no caso concreto, é
competência da Justiça Federal, tendo em vista se tratar de interesse da União.
Oportuno salientar que nossa solicitação de envio de cópias dos autos da prestação de contas e demais documentos, à Procuradoria Geral da
República no Piauí, foi prontamente atendida nos autos do Processo de Prestação de Contas Nº 0600324-22.2020.6.18.0036, através de
Sentença (Id Num. 78131897).
À vista do exposto, DETERMINO o arquivamento da presente Notícia de Fato Eleitoral, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo novos
elementos palpáveis de prova, nos termos do artigo 56, inciso III, da Portaria PGR/PGE nº 01/2019, que regulamenta a atuação do Ministério
Público Eleitoral.
Ademais, embora tenha sido realizado nos autos da prestação de contas do noticiado, mas por questões de zelo, DETERMINO que seja enviado
cópia integral da presente Notícia de Fato à Procuradoria Geral da República no Piauí, objetivando, apurar possíveis irregularidades ou fraudes
no recebimento do auxílio emergencial, por parte dos sócios das empresas epigrafadas.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Canto do Buriti-PI, 17 de fevereiro de 2021.
(assinado digitalmente)
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor Eleitoral da 36ª ZE

Página 54

