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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. PAUTA DA 1338ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 19
DE MARÇO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.16296
PAUTA DA 1338ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 19 DE MARÇO DE 2021, ÀS 09:00
HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
1. APRECIAÇÃO DA ATA DA 1336ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2021,
ENCAMINHADACÓPIADOEXTRATOAOSCONSELHEIROS.
2. JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
2.1.1 Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2020. Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC n° 000007-226/2020). Processo
eletrônico. Origem: Corregedoria do Ministério Público do Estado do Piauí. Assunto: Procedimento Administrativo Disciplinar. Promotor de Justiça:
Ricardo de Almeida Prado Filho. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2. RELATOR: DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
2.2.1 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 009/2020 (SIMP Nº 000020-083/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de
Corrente - PI. Assunto: Averiguar a ausência de energia elétrica nos postes da Localidade Morro do Pico, zona rural do município de Corrente PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.2 INQUÉRITO CIVIL nº 13/2018 (SIMP nº 000700-229/2018). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Matias Olímpio - PI.
Objeto: Fiscalizar e acompanhar a elaboração do Plano Municipal de Atendimento socioeducativo em São João do Arraial - PI. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Carlos Rogério Beserra da Silva. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.3 INQUÉRITO CIVIL (SIMP nº 000315-164/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Batalha - PI. Assunto: Averiguar
irregularidades na estrutura física do ginásio poliesportivo Messias Freitas, em Batalha - PI. Promotor de Justiça: Silas Sereno Lopes. Relator:
Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.4 INQUÉRITO CIVIL nº 06/2010 (SIMP nº 000360-319/2018). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Marcos Parente - PI.
Assunto: Apurar a ausência de repasse de contribuição previdenciária em favor do Fundo Previdenciário do Município de Antonio Almeida - PI.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: João Batista de Castro Filho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.5 INQUÉRITO CIVIL nº 20/2019 (SIMP nº 000387-234/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Canto do Buriti - PI. Objeto:
Averiguar possível omissão de autoridade policial em Canto do Buriti - PI, que teria deixado de apurar crime de difamação praticado contra a Sra.
Dulcimar Alves de Moura. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José William Pereira Luz. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.6 INQUÉRITO CIVIL nº 02/2017 (SIMP nº 000487-234/2018). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Canto do Buriti - PI. Assunto:
Apurar possíveis atos de improbidade administrativa praticados por Edson Ribeiro Costa, Prefeito Municipal de Brejo do Piauí - PI, ao declarar
situação de emergência de forma indevida. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José William Pereira Luz. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.
2.2.7 INQUÉRITO CIVIL nº 18/2020 (SIMP Nº 000985-161/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina - PI.
Assunto: Averiguar o suposto exercício irregular da profissão de educação física no âmbito dos quadros funcionais do Município de Morro do
Chapéu do Piauí - PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.8 INQUÉRITO CIVIL nº 032/2020 (SIMP Nº 000237-310/2020) Processo eletrônico. Assunto: Apurar irregularidade referente ao fechamento
da Unidade Escolar na Localidade Lagoa do Santo Eugênio, em Campo Alegre Do Fidalgo - PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.9 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (SIMP Nº 000052-172/2020). Processo eletrônico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI.
Assunto: Acompanhar a realização do evento denominado "BLOCO BATATINHA DO LOUAH", ocorrido no dia 25 de fevereiro de 2020, na Av.
Universitária, nesta Capital. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.10 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000277-101/2017). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano - PI. Assunto:
Averiguar a ocorrência de irregularidades na celebração de convênio firmado pela Prefeitura Municipal de Floriano - PI com a Associação Casa
de Recuperação Peniel. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.
2.2.11 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 20/2020 (SIMP nº 000025-027/2020). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de
Teresina - PI. Assunto: Apurar demora na realização de cirurgia de Catarata da Sra. América Maria de Freitas Costa, no Hospital Getúlio Vargas,
nesta Capital. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.12 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (SIMP nº 000497-164/2019). Processo Físico. Origem: Promotoria de Justiça de Batalha - PI.
Assunto: Apurar possíveis irregularidades em procedimento licitatório da Prefeitura Municipal de Batalha - PI (Tomada de Preços nº 09/2019).
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Silas Sereno Lopes. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.13 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 01/2020 (SIMP Nº 000032-271/2020). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de
Guadalupe - PI. Assunto: Apurar e fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais para realização de festas e shows artísticos, no
Pré-Carnaval e Carnaval, de 2020, no Município de Guadalupe - PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Sobreira Botelho
Moreira. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.14 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (SIMP Nº 000056-150/2020). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão
- PI. Assunto: Apurar e fiscalizar eventual utilização de recursos públicos municipais para realização de festas e shows artísticos, no Pré-Carnaval
e Carnaval, de 2020, no Município de Demerval Lobão - PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Rita de Cássia de Carvalho Rocha
Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.15 INQUÉRITO CIVIL (SIMP Nº 000288-101/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano - PI. Assunto:
Averiguar a existência de irregularidades na prestação de contas do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Nazaré do Piauí - PI, com indícios de
perda ou extravio de documentos públicos e de danos ao erário. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado
Leão. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.16 INQUÉRITO CIVIL nº 10/2020 (SIMP nº 000390-138/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras - PI. Assunto:
Apurar a ocorrência de atos de improbidade administrativa nas contas do Município de Barras - PI, nos exercícios de 2013, 2014 e 2015,
referentes à gestão do ex-prefeito Edilson Sérvulo de Sousa. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Glécio Paulino Setúbal da Cunha
e Silva. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.17 INQUÉRITO CIVIL nº 13/2020 (SIMP Nº 000496-237/2019). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI.
Assunto: Apurar suposto abuso de poder político e econômico, além de captação de sufrágio, pelo Sr. Josimar Coelho de Almeida, enquanto
Prefeito Municipal de Bela Vista do Piauí - PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues
Belo. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.18 INQUÉRITO CIVIL nº 12/2017 (SIMP nº 000488-206/2017). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí - PI. Assunto:
Apurar a legalidade de contratações temporárias pelo Município de Uruçuí - PI e a regularidade do processo seletivo municipal realizado no ano
de 2017. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Edgar dos Santos Bandeira Filho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
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2.2.19 INQUÉRITO CIVIL nº 03/2019 (SIMP Nº 000116-027/2018). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto:
Apurar possíveis irregularidades no atendimento de criança na Maternidade Dona Evangelina Rosa - MDER, nesta Capital. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.20 INQUÉRITO CIVIL nº 14/2015 (SIMP Nº 000451-206/2016). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí - PI. Assunto:
Apurar suposto de ato improbidade administrativa na contratação da empresa NORTE SUL ALIMENTOS pelo Município de Uruçuí - PI. Promoção
de Arquivamento. Promotor de Justiça: Edgar dos Santos Bandeira Filho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.21 INQUÉRITO CIVIL nº 06/2016 (SIMP nº 000015-231/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração - PI. Assunto:
Apurar a relação contratual entre o Município de Angical do Piauí - PI com a Empresa NORTESUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA., haja vista
que esta se encontra proibida de contratar com o poder público. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relator:
Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.22 INQUÉRITO CIVIL (SIMP nº 000102-081/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus - PI. Assunto: Apurar
supostas irregularidades praticadas por pessoas que exercem atividade pública quando deveriam estar afastadas por terem praticados atos
ilícitos, no município de Bom Jesus - PI, gestão 2013-2016. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr.
Luís Francisco Ribeiro.
2.2.23 INQUÉRITO CIVIL nº 04/2013 (SIMP nº 000626-081/2016). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus - PI.
Assunto: Apurar a inexistência ou atraso na aprovação do Plano Diretor da cidade de Bom Jesus - PI, bem como a existência de ruas com nomes
repetidos, logradouros enquadrados em mais de um bairro, bairros com sobreposição de nomes, e, ainda, casas sem numeração. Prorrogação de
prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2.24 INQUÉRITO CIVIL nº 43/2016 (SIMP nº 000090-029/2016). Processo físico. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI. Assunto:
Averiguar a ausência de acessibilidade em todas as estações e terminais de integração do metrô de Teresina - PI. Prorrogação de prazo.
Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo Almeida. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.3 RELATORA: DRA. IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
2.3.1 Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC n° 000003-226/2021). Processo eletrônico. Origem: Conselho Superior Do Ministério
Público Do Piauí. Assunto: Pedido de Consulta acerca da Resolução n° 02/2018. Promotor de Justiça: Luciano Lopes Sales Relatora: Dra.
Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.2 Solicitação de Informações (SIMP 000088-088/2018 e 000130-088/2018). Processos Eletrônicos. ORIGEM: 1° Promotoria de Justiça de
Picos-PI. ASSUNTO: Solicitação de informações acerca do marco temporal de contagem do prazo no inquérito civil que não teve sua decisão de
arquivamento homologada e possibilidade de prorrogação de prazo implícita. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relatora:
Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.4 Procedimento Preparatório (SIMP N° 000145-172/2019). Processo Físico. Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: VII
Marcha pela Humanização do Parto. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Ivaneide
Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.5 Inquérito Civil (SIMP n° 0010233-161/2019). Processo Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: Apurar
suposta irregularidade na cessão de servidora municipal de Esperantina, Sra. Elissandra Pontes de Aguiar, ao Gabinete de Liderança do Governo
na Assembleia Legislativa do Piauí. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Adriano Fontenele Santos. Relatora: Dra. Ivaneide
Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.6 Inquérito Civil (SIMP N° 000222-174/2016). Processo Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: Apurar
notícia de possível prática de improbidade administrativa no município de São João da Fronteira/PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de
Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.7 Inquérito Civil (SIMP Nº 000387-107/2019). Processo Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: Verificar os
devidos licenciamentos e autorizações de funcionamento do empreendimento denominado Posto KQ, no município de São Francisco do Piauí-PI,
bem como o licenciamento para o armazenamento e comercialização de GLP. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva
Marques. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.8 Inquérito Civil (SIMP N° 000053-158/2015). Processo Eletrônico. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: Apurar atraso
no pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Alto Longá/PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça:
Denise Costa Aguiar. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.9 Inquérito Civil (SIMP Nº 000701-229/2018). Processo Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI. Assunto:
Acompanhar/fiscalizar o plano municipal de atendimento socioeducativo do município de Matias Olímpio-PI. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Carlos Rogério Beserra da Silva. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.10 Inquérito Civil (SIMP Nº 001761-100/2018). Processo Eletrônico. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: Averiguar a
existência de irregularidades na execução da obra de construção da Unidade Básica de Saúde - UBS do povoado "Tamboril", em São José do
Peixe-PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
Rodrigues.
2.3.11 Inquérito Civil (SIMP Nº 000015-215/2018). Processo Físico. Origem: Grupo Especial de Regularização Fundiária e Combate à Grilagem GERCOG. Assunto: Apurar suposta prática de crime e irregularidades em atos registrais e notariais quando da atualização cadastral no Sistema
Nacional de Cadastro Rural (SNCR), junto ao INCRA/SR - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/Superintendência Regional do
Incra Piauí. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares
Rodrigues.
2.3.12 Procedimento Preparatório (SIMP N° 000037-231/2019). Processo Físico. Origem: Promotoria Justiça de Regeneração-PI. Assunto:
Averiguar pedido de providências acerca do direito à implantação do adicional de periculosidade e/ou insalubridade nos contracheques dos
motoristas do transporte escolar do município de Angical do Piauí-PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Valesca Caland
Noronha. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.13 Inquérito Civil (SIMP N° 000183-088/2019). Processo Eletrônico. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: Averiguar
suposta ausência de licitação para aquisição de combustíveis pelo município de Sussuapara junto à empresa PIPEL - Picos Petróleo Ltda.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.14 Inquérito Civil (SIMP N° 000342-150/2018). Processo Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: Investigar
possíveis irregularidades no Pregão n° 009/2014 realizado pela Prefeitura de Demerval Lobão-PI para aquisição de combustíveis de derivados e
petróleo para o consumo de todos os órgãos do município. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Rita de Cássia de Carvalho Rocha
Gomes de Souza. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.15 Procedimento Investigatório Criminal - PIC - Nº 03/2015 ( SIMP Nº 000015-216/2016). Processo Físico. Origem: 50° Promotoria de Justiça
de Teresina-PI. Assunto: Apurar fatos relacionados ao homicídio do advogado Francelino Moreira Lima. Promoção de Arquivamento. Promotor de
Justiça: Antônio Charles Ribeiro de Almeida. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.16 Inquérito Civil (SIMP Nº 000038-264/2017). Processo Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: Apurar
informações acerca de suposta contratação de trator de propriedade do marido da vice prefeita por parte do município de Ribeira do Piauí.
Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Emanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues.
2.3.17 Inquérito Civil (SIMP N° 000461-172/2015). Processo Eletrônico. Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina - Piauí. Assunto: Apurar
possíveis irregularidades nos licenciamentos ambientais, bem como nas licitações públicas do Estado do Piauí. Promoção de Arquivamento.
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Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.3.18 Inquérito Civil (SIMP Nº 000698-237/2017).Processo Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: Verificar
supostas falhas na execução do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), no município de Simplício Mendes-PI. Declínio de
Atribuição. Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.4 RELATOR: DRA. MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
2.4.1 Processo administrativo disciplinar nº 01/2020 (GEDOC nº 000006-226/2021). Processo eletrônico. Origem: Corregedoria do Ministério
Público do Estado do Piauí. Acusado: Ricardo de Almeida Prado Filho. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.2 Inquérito civil nº 20/2017 (SIMP nº 000004-027/2017). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Viabilizar
tratamento de saúde adequado à paciente em situação de rua. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Dr. Eny Marcos Vieira Pontes.
Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.3 Inquérito civil nº 09/2018 (SIMP nº 000128-030/2017). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
irregularidades quanto à exposição dos profissionais auxiliares e técnicos de enfermagem da UPA do Bairro Renascença à radiação ionizante
proveniente de falhas no sistema de segurança da sala de raio-X. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Dr. Eny Marcos Vieira Pontes.
Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.4 Inquérito civil nº 15/2014 (SIMP nº 000016-025/2014). Processo físico. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar o
descumprimento de ordem de interdição da Procuradoria-Geral do Município de Teresina contra uma casa de shows. Prorrogação de prazo.
Promotora de Justiça: Dra. Luísa Cynobellina Assunção Lacerda Andrade. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.5 Inquérito civil nº 109/2017 (SIMP nº 000162-025/2017). Processo eletrônico. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
Apurar possível descumprimento, pelo DETRAN-PI, da sua portaria 035/CDG/DETRAN/PI, no que se refere ao procedimento de renovação do
credenciamento de Centro de Formação de Condutores no Estado do Piauí. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Dra. Janaína Rose
Ribeiro Aguiar. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.6 Inquérito civil nº 133/2018 (SIMP nº 000022-088/2018). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Averiguar
o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Picos. Prorrogação de prazo. Promotora de Justiça: Dra. Micheline Ramalho Serejo Silva. Relatora: Dra.
Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.7 Inquérito civil nº 01/2015 (SIMP nº 000222-236/2018). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina. Assunto:
Apurar possíveis irregularidades cometidas pelo então Presidente da Câmara Municipal de Joaquim Pires, referentes ao ano de 2013, alusivas ao
primeiro ano de mandato. Prorrogação de prazo. Promotor de Justiça: Dr. Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva. Relatora: Dra. Martha
Celina de Oliveira Nunes.
2.4.8 Procedimento preparatório nº 08/2021 (SIMP nº 000083-027/2020). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Assunto: Apurar possível falta de dosímetros de radiação no setor de radiologia do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.9 Procedimento preparatório nº 14/2020 (SIMP nº 000162-027/2019). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Assunto: Apurar possíveis irregularidades na demora na realização de procedimento cirúrgico no Hospital Getúlio Vargas (HGV). Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.10 Procedimento preparatório nº 01/2020 (SIMP nº 000008-344/2020). Processo eletrônico. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Assunto: Apurar possível descumprimento da Lei de Acesso a Informação, por parte da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de
Teresina (STRANS). Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Martha Celina de
Oliveira Nunes.
2.4.11 Inquérito civil nº 05/2019 (SIMP nº 000706-150/2019). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão. Assunto:
Apurar ausência ou atraso de repasse de recursos públicos, pela SESAPI, referentes ao custeio dos hospitais (regionais, estaduais, de pequeno
porte e unidades mistas de saúde), administrados pela SESAPI ou os de gestão municipal, que possam trazer riscos a regular prestação do
serviço público de saúde na cidade de Demerval Lobão. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Ari Martins Alves Filho. Relatora:
Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.12 Inquérito civil nº 02/2020 (SIMP nº 000536-179/2019). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Jaicós. Assunto: Averiguar
supostas irregularidades no Contrato de Locação nº 017/2019, firmado entre a Prefeitura de Massapê do Piauí e um particular, bem como a
nomeação dele para o cargo de Tesoureiro da Câmara Municipal. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Karine Araruna Xavier.
Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.13 Inquérito civil nº 39/2019 (SIMP nº 000393-191/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí.
Assunto: Apurar supostas irregularidades na utilização de máquinas do Município de São João do Piauí em obralicitada para execução por
empresa particular. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira
Nunes.
2.4.14 Inquérito civil nº 14/2020 (SIMP nº 000352-161/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina. Assunto:
Apurar a utilização indevida ou a não observação do protocolo adequado quanto a realização de testes rápidos para COVID-19 no Hospital
Estadual Dr. Júlio Hartman, sediado em Esperantina. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Adriano Fontenele Santos.
Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.15. Inquérito civil nº 28/2018 (SIMP nº 000322-182/2018). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: Apurar o
não funcionamento das ambulâncias do Hospital Josefina Getirana Neta, no Município de Pedro II. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Dr. Avelar Marinho Fortes do Rêgo. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.16 Inquérito civil (SIMP nº 000289-101/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Averiguar possível
irregularidade no funcionamento do empreendimento denominado "Posto de Combustível KQ", localizado no Município de São José do Peixe,
notadamente na possível inexistência das devidas licenças e autorizações para o seu regular funcionamento, o que viola, em tese, a Legislação
Ambiental, bem como tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, no caso de comprovação de inobservância da legislação
pertinente. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira
Nunes.
2.4.17 Inquérito civil (SIMP nº 000248-276/2017). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: Apurar
possíveis irregularidades em teste seletivo simplificado (Edital nº 01/2017) no Município de São Francisco de Assis do Piauí. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.18 Inquérito civil (SIMP nº 000221-101/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Averiguar a
existência eventuais irregularidades na contratação de servidores ocupantes de cargos em comissão no âmbito da Administração Pública
Municipal de Nazaré do Piauí, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira
Nunes.
2.4.19 Inquérito civil nº 07/2018 (SIMP nº 000030-025/2018). Processo eletrônico. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
Apuração de possíveis atos ímprobos praticados por um agente público. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Fernando Ferreira
dos Santos. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.20 Inquérito civil nº 36/2018 (SIMP nº 000181-019/2014). Processo físico. Origem: 36ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
possível violação da Lei de Acesso à Informação por parte do DETRAN-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Luísa
Cynobellina Assunção Lacerda Andrade. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
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2.4.21 Inquérito civil (SIMP nº 000248-237/2019). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: Apurar
possível descumprimento de requisição para instauração de inquérito policial pelo Delegado de Polícia de Simplício Mendes. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.22 Inquérito civil nº 22/2019 (SIMP nº 000388-234/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Canto do Buriti. Assunto: Apurar
possível omissão da autoridade policial do Município de Canto do Buriti em investigar um crime de furto. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Dr. José William Pereira Luz. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.23 Procedimento preparatório nº 27/2017 (SIMP nº 000764-206/2017). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí. Assunto:
Apurar suposta prática de nepotismo na nomeação ou contratação de um advogado pelo Município de Uruçuí. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Dr. Edgar dos Santos Bandeira Filho. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.24 Inquérito civil nº 20/2015 (SIMP nº 000052-088/2015). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Apurar
atos de improbidade administrativa praticados por médica do Hospital Regional Justino Luz. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.25 Inquérito civil nº 166/2019 (SIMP nº 000101-340/2019). Processo eletrônico. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
Apuração de irregularidades em um órgão desta capital. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Joselisse Nunes de Carvalho
Costa. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.26 Inquérito civil (SIMP nº 000284-101/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Averiguar a
existência de esgoto a céu aberto na Rua Raimundo Castro, Bairro Caixa D'água, em Floriano, o que viola, em tese, o Código de Posturas, a
Legislação Ambiental e a Saúde dos moradores circunvizinhos, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de
comprovação de violação da legislação pertinente. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. José de Arimatéa Dourado Leão.
Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.27 Inquérito civil (SIMP nº 000035-172/2019). Processo eletrônico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar denúncia
de rua não asfaltada, sem calçamento e sem coleta de lixo na zona sul desta capital. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra.
Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.28 Inquérito civil nº 42/2019 (SIMP nº 000343-174/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto:
Investigar possível poluição sonora proveniente do clube de eventos MG CLUBE, localizado no Município de São João da Fronteira. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.29 Inquérito civil nº 04/2020 (SIMP nº 000567-267/2020). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Itainópolis. Assunto: Apurar a
existência, regulamentação e alimentação do Fundo Municipal da Infância e Juventude de Vera Mendes. Promoção de arquivamento. Promotora
de Justiça: Dra. Romana Leite Vieira. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.30 Inquérito civil nº 39/2018. (SIMP nº 001631-105/2017). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: Apurar
irregularidades no pagamento da gratificação de regência a pessoas do magistério pelo Município de São Francisco do Piauí. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Vando da Silva Marques. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.31 Procedimento preparatório nº 36/2020 (SIMP nº 000067-027/2020). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Assunto: Viabilizar o agendamento de procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de que o paciente necessita. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.32 Procedimento preparatório (SIMP nº 000165-172/2019). Processo eletrônico. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
Apurar a pendência de fornecimento de informações pela SEMAR, violando a Lei nº 12.527/2011. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Dra. Janaína Rose Ribeiro Aguiar. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.33 Inquérito civil nº 51/2019 (SIMP nº 000174-107/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: Fiscalizar
a implementação das ações pelo Poder Público Municipal de São Francisco do Piauí, voltadas à criação do Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ) ou instalações análogas com fins à vigilância, à prevenção e ao controle de zoonoses, inclusive relativo a acidentes causados por animais
peçonhentos e venenosos. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Vando da Silva Marques. Relatora: Dra. Martha Celina de
Oliveira Nunes.
2.4.34 Inquérito civil nº 19/2018 (SIMP nº 000488-206/2016). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí. Assunto: Apurar atos
de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário praticados pelo Prefeito e outros gestores públicos do Município de Uruçuí, no
exercício financeiro de 2010. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Edgar dos Santos Bandeira Filho. Relatora: Dra. Martha
Celina de Oliveira Nunes.
2.4.35 Inquérito civil nº 08/2018 (SIMP nº 000179-292/2019). 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 2008. Promoção de arquivamento. Promotora
de Justiça: Dra. Tallita Luzia Bezerra Araújo. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.36 Inquérito civil nº 10/2019 (SIMP nº 000178-234/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Canto do Buriti. Assunto: Apurar
se houve invasão por parte da população volante (ciganos) na área do antigo CIBRAZEM, bem como verificar se há situação de vulnerabilidade
dos moradores. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. José William Pereira Luz. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira
Nunes.
2.4.37 Procedimento administrativo nº 139/2019 (SIMP nº 000076-107/2019). Processo físico. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos.
Assunto: Apurar denúncia de omissão no fornecimento de passe livre a pessoa com deficiência. Declínio de atribuição. Promotor de Justiça: Dr.
Antônio César Gonçalves Barbosa. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.38 Inquérito civil nº 13/2019 (SIMP nº 000487-085/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente. Assunto: Apurar
eventual desvio de função dos servidores do ensino fundamental em escolas públicas do Município de Corrente. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Dra. Gilvânia Alves Viana. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.39 Inquérito civil nº 52/2018 (SIMP nº 000393-191/2017). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Averiguar
irregularidades na locação de imóveis da Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Piauí, bem como a devolução de cheques
sem provisão de fundos, constatadas na prestação de contas do exercício financeiro de 2010. Especificação de diligências. Promotora de Justiça:
Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.5 RELATOR: DR. FERNANDO MELO FERRO GOMES
2.5.1 Processo Administrativo nº 01/2021 - GEDOC nº 000002-226/2021. Processo eletrônico. Origem: Conselho Superior do Ministério Público.
Assunto: Permuta entre Promotores de Justiça. Interessados: Luísa Cynobellina de Assunção Lacerda Andrade e Francisco de Jesus Lima.
Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.2 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000213-292/2020. Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Padre Marcos/PI. Assunto:
Apurar denúncia de processo licitatório no Município de Belém do Piauí/PI. Declínio de atribuição. Promotora de Justiça: Tallita Luzia Bezerra
Araújo. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.3 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000445-206/2016. Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí/PI. Assunto: Apurar a
execução das obras e a entrega das moradias do programa "Minha Casa Minha Vida" no bairro São Francisco do Município de Uruçuí/PI, no ano
de 2015. Declínio de atribuição. Promotor de Justiça: Edgar dos Santos Bandeira Filho. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.4 Inquérito Civil - SIMP nº 000376-310/2019. Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: Acompanhar
implementação do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência no Município de Campo Alegre do Fidalgo/PI. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Maurício Verdejo Gonçalves Júnior. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.5 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000017-325/2018. Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI. Assunto: Fiscalizar e
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acompanhar a adoção de políticas públicas municipais tendentes a garantir o transporte escolar e adequado e gratuito aos alunos residentes nos
assentamentos e povoados da zona rural de Passagem Franca do Piauí/PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Ari Martins Alves
Filho. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.6 Procedimento Preparatório - SIMP nº 000018-027/2020. Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto:
Viabilizar a realização de cirurgia de Catarata de qual a paciente necessita no Hospital Getúlio Vargas - HGV. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Claudia Pessoa Marques da Rocha Seabra. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.7 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000189-027/2017. Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina - Especializada na
defesa da Saúde Pública. Assunto: Apurar possíveis irregularidades na Maternidade Dona Evangelina Rosa, no tocante a recursos humanos e
algumas práticas médicas, em razão de termo de declaração do Sr. Edivaldo José Batista de Miranda. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Claudia Pessoa Marques da Rocha Seabra. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.8 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000177-237/2019. Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes/PI. Assunto: Apurar
suposto inadimplemento das prestações de contas mensais, por parte da ex-interina Luisa Teles da Silva, do 2º Ofício de Registro Civil das
Pessoas Naturais de Simplício Mendes/PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo.
Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5.9 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000191-101/2019. Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano/PI. Assunto: Averiguar a
existência de irregularidades na prestação de contas do Município de São José do Peixe/PI junto ao Tribunal de Contas do Estado do PI, em
virtude de pendências constatadas pelo Ministério Público de Contas nas prestações de contas relativas ao mês de junho do exercício de 2016,
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.
2.5.10 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000328-240/2017. Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio/PI. Assunto:
Apurar possíveis atos de improbidade administrativa, com possível dano ao erário e ofensa aos princípios da administração pública, decorrentes
dos fatos que ensejaram a emissão de parecer prévio (TCE/PI) pela aplicação de multas aos gestores das Contas da Prefeitura de Assunção do
Piauí, referente ao exercício de 2011. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Ricardo Lúcio Freire Trigueiro. Relator: Fernando Melo
Ferro Gomes.
2.5.11 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000264-237/2018. Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto:
Apurar saldo na conta caixa superior ao limite estabelecido, município de São Francisco de Assis do Piauí. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.6 RELATORA: DRA. RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
2.6.1 Inquérito Civil Nº 23/2016 (SIMP Nº 000052-029/2016). Processo eletrônico. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina -PI. Assunto:
Apurar ausência de acessibilidade no Salão de Beleza Silvia's Hair, localizado no Teresina Shopping, nesta capital. Prorrogação de Prazo.
Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo Almeida. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.2 Inquérito Civil (SIMP nº 000171-022/2017). Processo eletrônico. Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina -PI. Assunto: Apurar a
existência de diversas contratações irregulares e precárias de Educadores Sociais, no âmbito da SASC, em detrimento da realização de concurso
público. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.3 Inquérito Civil (SIMP: 000066-161/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ªPromotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: Apurar
supostos obstáculos no escoamento de águas na Rua Manoel José Pontes, na cidade de Esperantina, provocados pela má conservação do
calçamento e pelo aterramento irregular de área situada à margem de Rodovia Estadual próxima. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça:
José Marques Lages Neto. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.4 Inquérito Civil (SIMP: 000494-081/2018). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: Apurar ausência
ou atraso da prestação de contas documental e eletrônica, relativas ao exercício de 2016 do mandato eletivo de Delano de Oliveira Parente, ex
Prefeito do Município de Redenção do Gurgueia-PI. Prorrogação de Prazo. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra.
Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.5 Inquérito Civil (SIMP: 000229-088/2017 ). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: Averiguar
irregularidades noticiadas pelo Município de Geminiano-PI e supostamente praticadas pelo ex-gestor Jânio Jader de Sousa Borges (2012-2016).
Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.6 Inquérito Civil (SIMP: 000173-088/2018). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: Averiguar gastos
elevados por parte da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Piauí em contratações de escritório de advocacia e escritório de consultoria
previdenciária. Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.6.7 Inquérito Civil (SIMP: 000177-030/2017 ). Processo físico. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Apurar o
cumprimento do disposto no capítulo IV da Lei Complementar nº141/2012, que trata da transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e
controle da gestão pública de saúde do município de Teresina-PI. Prorrogação de Prazo. Promotora de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes.
Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.8 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000270-083/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto:
Apurar suposta autopromoção pessoal em caixa de água da Localidade Tabocal Grande, zona rural do Município de Cristalândia do Piauí/PI.
Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.9 Inquérito Civil (SIMP Nº 000580-310/2018). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: Averiguar
problemas no abastecimento de água na comunidade Barreiro, situado no Município de Campo Alegre do Fidalgo. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.10 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000487-174/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto:
Investigar possível poluição sonora em uma oficina de propriedade do Sr. Taurélio dos Santos Rodrigues, no município de Piracuruca/PI.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Marcio Giorgi Carcará Rocha. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.11 Inquérito Civil (SIMP Nº 000032-342/2018). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: Elaborar
e implementar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no município de Campinas do Piauí - PI. Promoção de Arquivamento.
Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.12 Inquérito Civil (SIMP Nº 000140-258/2017). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Elaborar e implantar
o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de Bocaína - PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Itanieli
Rotondo Sá. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.13 Inquérito Civil (SIMP Nº000013-025/2015). Processo eletrônico. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar suposta
falta de proporcionalidade na distribuição dos policiais militares em Teresina/PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando
Ferreira dos Santos. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.14 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000001-030/2020). Processo físico. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:
Apurar possíveis irregularidades quanto a demora para marcação de consulta com médico neurologista pediatra, através da Rede Pública
Municipal de Saúde. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.6.15 Inquérito Civil (SIMP Nº 000202-027/2018). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Viabilizar serviço de
radioterapia prescrito a paciente. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré
Pinto Costa Normando.
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2.6.16 Inquérito Civil (SIMP Nº 000133-271/2018). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Guardalupe. Assunto: Apurar e coibir a
utilização abusiva de instrumentos sonoros e/ou acústicos por parte de pessoas físicas e jurídicas do município de Guadalupe. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Ana Sobreira Botelho Moreira. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.17 Inquérito Civil (SIMP Nº 000367-234/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Canto do Buriti. Assunto: Apurar possível
agressão que José da Paz Carvalho vem praticando em criança de nome não informado. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José
William Pereira Luz. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.18 Inquérito Civil (SIMP Nº 000009-237/2018). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: Apurar
eventual acúmulo indevido de cargos públicos. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues
Belo. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.19 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000113-101/2020). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto:
Apurar averiguar a existência de irregularidades no processo de dispensa de licitação realizado pelo município de São José do Peixe com a
empresa Ronaldo A. da Silva. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relatora: Dra. Raquel de
Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.20 Inquérito Civil (SIMP Nº 000298-179/2019). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Jaicós. Assunto: Averiguar supostas
irregularidades no tocante ao recolhimento de contribuições previdenciárias de servidores e de prestadores de serviços e repasse ao INSS, bem
como de não empenho de obrigações patronais, no âmbito do Município de Massapê do Piauí-PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de
Justiça: Karine Araruna Xavier. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.21 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000346-234/2018). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Canto do Buriti-PI. Assunto:
Apurar o cumprimento da Lei Complementar nº 141/2012 que exige a apresentação à Câmara de Vereadores dos relatórios quadrimestrais de
prestação de contas. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José William Pereira Luz. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.6.22 Inquérito Civil (SIMP Nº 000021-158/2015). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Alto Longá. Assunto: Apurar irregularidades
no pagamento das notas de empenhos relacionadas a limpeza(roço)áreas externas de Postos de Saúde de Buritizal, Bairro Recreio e Baixa da
Roça, no ano de 2013. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Denise Costa Aguiar. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.6.23 Inquérito Civil (SIMP Nº 000084-164/2017). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Batalha. Assunto: Apurar notícia de
doação de terras pertencentes ao patrimônio público municipal de Batalha-PI sem a devida lei autorizadora e em desconformidade com os
requisitos da legalidade e moralidade. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Silas Sereno Lopes. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré
Pinto Costa Normando.
2.6.24 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000097-164/2017). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: Apurar
cumprimento de art. 24 da Lei Nº 9394/96, no âmbito das escolas públicas municipais de Batalha-PI, no ano letivo de 2016. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Silas Sereno Lopes. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.25 Inquérito Civil (SIMP Nº 002449-019-2019). Processo eletrônico. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar o
descumprimento de exigência dos requisitos de acessibilidade previstos na legislação no âmbito da STRANS/Teresina. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Janaína Rose Ribeiro Aguiar. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.26 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000218-172/2020). Processo eletrônico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:
Apurar construção irregular de monumento na Av. Frei Serafim, pedestal/estátua em homenagem ao ex-governador Alberto Silva. Promoção de
Arquivamento. Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.27 Inquérito Civil (SIMP Nº 000045-416/2020). Processo eletrônico. Origem: Grupo Regional de PJ Integradas - Bom Jesus. Assunto: Apurar
possível acúmulo indevido de cargos públicos. Declínio de Atribuição. Promotor de Justiça: Luciano Lopes Sales. Relatora: Dra. Raquel de
Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.28 Inquérito Civil (SIMP Nº 000036-140/2018). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras. Assunto: Apurar eventuais
irregularidades pelo uso indevido do veículo doado pela União, representada pelo Ministério da Integração Nacional por intermédio da Secretaria
Nacional da Defesa Civil para a realização de ações e serviços da defesa civil que pudessem contribuir para a implementação e fortalecimento da
estrutura da Defesa Civil municipal por meio do Termo de Doação. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Glécio Paulino Setubal da
Cunha e Silva. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.29 Procedimento Investigatório Criminal (SIMP Nº 000083-046/2020). Processo físico. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI.
Assunto: Crime contra a Ordem Tributária (Lei 8.137 - arts. 1º a 2º).Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Plínio Fabrício de Carvalho
Fontes. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa.
2.6.30 Inquérito Civil (SIMP: 000059-025/2016). Processo eletrônico. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Possíveis
irregularidades nos contratos de renúncia de domínio de propriedade rural, celebrados por Tropical Empreendimentos e Interpi. Especificar
Diligências. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de Souza. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
3. PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
3.1 SEI
3.1.1 PGA-SEI. 19.21.0700.0001539/2021-31. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil n° 09/2021
(SIMP nº 001135.361.2020);
3.1.2 PGA-SEI. 19.21.0700.0001542/2021-47. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP n°
003020.361.2020, em razão de judicialização da demanda registrada sob o número 0801064-40.2020.8.18.0032;
3.1.3 PGA-SEI. 19.21.0700.0001541/2021-74. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: Notícia de Fato SIMP nº 001633-361/2020
em Procedimento Administrativo;
3.1.4 PGA-SEI. 19.21.0328.0001579/2021-69. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 026/2020 (SIMP n° 98-156/2020);
3.1.5 PGA-SEI. 19.21.0700.0001591/2021-82. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 09/2021, (SIMP nº 002382-361/2020);
3.1.6 PGA-SEI. 19.21.0700.0001599/2021-60. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 001553-361/2020;
3.1.7 PGA-SEI. 19.21.0378.0001625/2021-17. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil Público
nº 01/2021, registrado no SIMP sob o número 000072-033/2020;
3.1.8 PGA-SEI. 19.21.0700.0001640/2021-20. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 001430-361/2019;
3.1.9 PGA-SEI. 19.21.0700.0001652/2021-84. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: Procedimento Investigatório Criminal SIMP
nº 000176-093/2019, instaurado com a finalidade de investigar suposta ocorrência de crime de abuso de autoridade praticado por policiais civis
no cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, realizada em 15 de março de 2019, referente ao Processo Judicial nº 000037126.2019.8.18.0032;
3.1.10 PGA-SEI. 19.21.0130.0000974/2021-71. Origem: 21ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento dos Procedimentos
Administrativos nº 161/2019 e nº 23/2020;
3.1.11 PGA-SEI. 19.21.0130.0000975/2021-44. Origem: 21ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento dos Procedimentos
Administrativos nº 30/2020, nº 74/2020 e nº 76/2020;
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3.1.12 PGA-SEI. 19.21.0700.0001648/2021-95. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: conversão da Noticia de Fato em
Procedimento Administrativo nº 05/2021, SIMP nº 000313-089/2019;
3.1.13 PGA-SEI. 19.21.0378.0001701/2021-02. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato/PI. Assunto: conversão de PPIC em
Inquérito Civil nº 21/2019, SIMP nº 000018-096/2019;
3.1.14 PGA-SEI. 19.21.0378.0001702/2021-72. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato/PI. Assunto: prorrogação de prazo
dos Inquéritos Civis nº 170/2018 (SIMP nº 000044-096/2018) e nº 25/2019 (SIMP nº 0000114-097/2019).
3.1.15 PGA-SEI. 19.21.0378.0001721/2021-44. Origem: Promotoria de Justiça de Parnaguá/PI. Assunto: instauração da Notícia de Fato nº
000066-232/2021 (SIMP/MPPI nº 000066-232/2021);
3.1.16 PGA-SEI. 19.21.0378.0001701/2021-02. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato/PI. Assunto: conversão de PPIC em
Inquérito Civil nº 21/2019, SIMP nº 000018-096/2019;
3.2. E-DOC
3.2.1 E-DOC Nº 07010088423202025. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil Público SIMP n° 000157-237/2018 e a Promoção de Arquivamento do PA nº 000043-237/2017 e 000105-237/2020.
3.2.1 E-DOC Nº 07010088425202014. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000164-101/2018, FISCALIZAR E ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/2018,
QUE DISPÕE SOBRE A DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
3.2.3 E-DOC Nº 07010088503202081. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público SIMP n° 000028-025/2015.
3.2.4 E-DOC Nº 07010088556202018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia de
fato em Inquérito Civil público n° 22/2020 - SIMP: 000062-214/2019.
3.2.5 E-DOC Nº 07010088555202057. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de Instauração do Inquérito
Civil público n° 21/2020 - SIMP: 000623-201/2020.
3.2.6 E-DOC Nº 07010088554202011. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório SIMP nº 000165-172/2019.
3.2.7 E-DOC Nº 07010088552202013. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do o
Procedimento Preparatório n° 77/2020 - SIMP: 000219-030/2019.
3.2.8 E-DOC Nº 07010088551202079. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 071/2019 no Inquérito Civil Público n° 071/2019 - SIMP: 000148-030/2019 (portaria anexa), cujo objeto consiste em viabilizar a
implementação do programa "melhor em casa" no município de Teresina - PI.
3.2.9 E-DOC Nº 07010088549202016. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 005/2020 (SIMP 000030-139/2020), instaurado para fiscalização quanto à observância, pela Polícia Civil da
comarca de Barras-PI.
3.2.10 E-DOC Nº 07010088545202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa n° 51/2020, expedida nos autos do Procedimento Administrativo n° 000266-237/2020, instaurado e em trâmite nesta Promotoria de
Justiça, para fins de Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus.
3.2.11 E-DOC Nº 07010088543202022. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n° 000720-237/2019 em Inquérito Civil Público n° 000720-237/2019, em trâmite nesta Promotoria, para fins de averiguação e
acompanhamento de divergência entre o saldo final disponível no demonstrativo financeiro de fevereiro/12 com o saldo inicial de março/12.
3.2.12 E-DOC Nº 07010088541202033. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Conversão de
Notícia Fato n° 000718-237/2019 em Inquérito Civil Público n° 000718-237/2019, em trâmite nesta Promotoria, para fins de averiguação e
acompanhamento de pagamento a prestadores de serviços de forma continuada, sem recolhimento das obrigações sociais.
3.2.13 E-DOC Nº 07010088537202075. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n° 000716-237/2019 em Inquérito Civil Público n° 000716-237/2019, em trâmite nesta Promotoria, para fins de averiguação e
acompanhamento de inconsistência entre os dados informados pelo SAGRES, pois há um salto na numeração dos empenhos.
3.2.14 E-DOC Nº 07010088535202086. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório nº 20/2020 - SIMP Nº 000201-030/2019.
3.2.15 E-DOC Nº 07010088533202097. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 18/2020 - SIMP: 000174-030/2019.
3.2.16 E-DOC Nº 07010088530202053. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 19/2020 (SIMP 000124-027/2020), que visa a interdição do Instituto de Perinatalogia Social da Maternidade Dona
Evangelina Rosa, bem como reformas em outros setores para evitar alagamentos e desabamentos.
3.2.17 E-DOC Nº 07010088528202084. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n° 000714-237/2019 em Inquérito Civil Público n° 000714-237/2019, em trâmite nesta Promotoria, para fins de averiguação e
acompanhamento de fracionamento de despesas.
3.2.18 E-DOC Nº 07010088525202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n° 000712-237/2019 em Inquérito Civil Público n° 000712-237/2019, em trâmite nesta Promotoria, para fins de averiguação e
acompanhamento de despesas sem licitação.
3.2.19 E-DOC Nº 07010088524202012. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório nº 11/2020 - SIMP Nº 000079-030/2020.
3.2.10 E-DOC Nº 07010088522202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Notícia Fato n° 000710-237/2019 em Inquérito Civil Público n° 000710-237/2019, em trâmite nesta Promotoria, para fins de averiguação e
acompanhamento de envio intempestivo de peças com relação com recursos vinculados à saúde e educação.
3.2.11 E-DOC Nº 07010088521202062. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Preparatório n° 23/2020 - SIMP: 000223- 030/2020.
3.2.12 E-DOC Nº 07010088519202093. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato Simp nº 000375-369/2019, apresenta suposto crime em detrimento do IBAMA.
3.2.13 E-DOC Nº 07010088518202049. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da Notícia de
Fato n° 42/2020 - SIMP: 000151-030/2020.
3.2.14 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.15 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.16 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.17 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
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3.2.18 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.19 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.30 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.31 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.32 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.33 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.34 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.35 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.36 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.37 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.38 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.39 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.40 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.41 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.42 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.43 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.44 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.45 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.46 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.47 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.48 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.49 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.50 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.51 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.52 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.53 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.54 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.55 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.56 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.57 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.58 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.59 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
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de Campinas do Piauí/PI.
3.2.60 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.61 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.62 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.63 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.64 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.65 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.66 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.67 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.68 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.69 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.70 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.71 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.72 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.73 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.74 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.75 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.76 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.77 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.78 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.79 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.80 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.81 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.82 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.83 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.84 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.85 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.86 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.87 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.88 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.89 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.90 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.91 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
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Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.92 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.93 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.94 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.95 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.96 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.97 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.98 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.99 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.100 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.101 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.102 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.103 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.104 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.105 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.106 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.107 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.108 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.109 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.110 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.111 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.112 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.113 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.114 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.115 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.116 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.117 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.118 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.119 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.120 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.121 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.122 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
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3.2.123 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.124 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.125 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.126 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.127 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.128 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.129 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.130 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.131 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.132 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
3.2.133 E-DOC Nº 07010071344202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público SIMP n° 000040-342/2018, para apurar a existência do cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal
de Campinas do Piauí/PI.
3.2.134 E-DOC Nº 07010071567202042. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá -PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP n° 000163-232/2019), noticiando suposto abuso sexual de menor no município de Parnaguá/Pl.
4. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
4.1 SEI Nº 19.21.0420.0002309/2021-28. Origem: Coordenadoria de Recursos Humanos. Assunto: Relação de membros com férias adiadas no
mês de fevereiro/2021.
CONSELHOSUPERIORDOMINISTÉRIOPÚBLICO,EMTERESINA(PI), 16 DE MARÇODE2021.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ16288
PORTARIA PGJ/PI Nº 521/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0001.0006453/2020-61,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 1650/2020, para constar o seguinte: EXONERAR, a partir de 22 de setembro de 2020, DANILO PRADO DE
MELLO, matrícula nº 247, Técnico Ministerial Administrativo, do cargo comissionado de Assessor Técnico - CC06, junto à Secretaria do Conselho
Superior do Ministério Público.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 15 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 522/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0001.0006453/2020-61,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 1651/2020 para constar o seguinte: RELOTAR DANILO PRADO DE MELLO, matrícula nº 247, Técnico
Ministerial Administrativo, matrícula nº 247, junto à Assessoria para Distribuição Processual de 1º Grau, a partir de 22 de setembro de 2020.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 15 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 527/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO o Dia Estadual do Ministério Público do Piauí, instituído pela Lei Estadual nº 7.271/2019,
RESOLVE
DESIGNAR a Secretária-Geral RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO e as servidoras LÍCIA ALENCAR BOTELHO, LÍZIA RAQUEL
POLICARPO GRAMOSA, NAYRAH HELYSE PEREIRA MACHADO, VIVIANE MARIA DE PÁDUA RIOS MAGALHÃES, ADRIANA XIMENES
RODRIGUES e JULIANA EVELIM FREIRE RODRIGUES para integrarem Comissão Organizadora das atividades comemorativas aos 130 anos
do Ministério Público do Estado do Piauí, a ser comemorado no dia 27 de maio de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 16 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 528/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
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XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO, titular da Promotoria de Justiça de Amarante, para atuar em
audiência na 8ª Vara Criminal de Teresina, pautada para as 11 horas do dia 16 de março de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 16 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 529/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor a seguir para atuar, em substituição, no Plantão Ministerial de atribuição da Promotoria de Justiça de Campo Maior.
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MARÇO/2021
(Audiência de Custódia)
SEDE:CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

13

3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Jerson de Macedo Reinaldo Silva*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 16 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 531/2021
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;
RESOLVE
1 - RELOTARPAULO ANDRE MARQUES VIEIRA, Técnico Ministerial, matrícula nº 207, da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina para
Coordenadoria de Licitações e Contratos;
2 - RELOTARSABRINA MARTA SILVA ARAUJO, Técnico Ministerial, matrícula nº 284, da Coordenadoria de Licitações e Contratos para 29ª
Promotoria de Justiça de Teresina;
3 - REVOGAR a designação dePAULO ANDRE MARQUES VIEIRA, Técnico Ministerial, matrícula nº 207, para exercera função de confiançade
Assistente Ministerial I (FC-01) junto à 29ª Promotoria de Justiça de Teresina;
4 - DESIGNAR a servidoraSABRINA MARTA SILVA ARAUJO, Técnico Ministerial, matrícula nº 284,para exercer a função de confiança de
Assistente Ministerial I (FC-01), com lotação junto à 29ª Promotoriade Justiça de Teresina;
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 16 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 532/2021
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,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor ÍTALO GARCIA ARAÚJO NOGUEIRA, matrícula nº15707, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre a
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí e a empresa IP2TEL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI - ME, inscrita no
CNPJ (MF) sob o nº 17.493.657/0001-30,(Contrato nº 15/2021/PGJ).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 16 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 533/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0002447/2021-36,
RESOLVE
DESIGNAR, com efeitos retroativos, servidores para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MARÇO/2021
(Audiência de Custódia)
SEDE: TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

14

Promotoria de Justiça de Demerval Lobão

Maria do Carmo Arcanjo Silva*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 16 de março de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

2.2. ATOS PGJ16295
ATO PGJ Nº 1053/2021 - Republicação por Incorreção
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, DrA. CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições que
lhe conferem o inciso VI, do art. 12, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e atendendo à deliberação, do Egrégio
Conselho Superior do Ministério Público, na 1333ª Sessão Ordinária, realizada em 27 de novembro de 2020,
R E S O L V E:
PROMOVER, pelo critério de merecimento, a Promotora de Justiça ROMANA LEITE VIEIRA, titular da Promotoria de Justiça de ITAINÓPOLIS,
de entrância INTERMEDIÁRIA, para a 8ª Promotoria de Justiça de PICOS, de entrância FINAL.
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 19 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES de MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ATO PGJ Nº 1054/2021 - Republicação por Incorreção
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, DrA. CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições que
lhe conferem o inciso VI, do art. 12, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e atendendo à deliberação, do Egrégio
Conselho Superior do Ministério Público, na 1333ª Sessão Ordinária, realizada em 27 de novembro de 2020,
R E S O L V E:
PROMOVER, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de
PIRACURUCA, de entrância INTERMEDIÁRIA, para a Promotoria de Justiça REGIONAL DE BOM JESUS, de entrância FINAL.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 19 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES de MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ATO PGJ Nº 1055/2021 - Republicação por Incorreção
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, DrA. CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições que
lhe conferem o inciso VI, do art. 12, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e atendendo à deliberação, do Egrégio
Conselho Superior do Ministério Público, na 1333ª Sessão Ordinária, realizada em 27 de novembro de 2020,
R E S O L V E:
REMOVER, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de SÃO
JOÃO DO PIAUÍ, de entrância INTERMEDIÁRIA, para a 3ª Promotoria de Justiça SÃO RAIMUNDO NONATO, de entrância INTERMEDIÁRIA.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 19 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES de MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
ATO PGJ Nº 1056/2021 - Republição por Incorreção
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, DrA. CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições que
lhe conferem o inciso VI, do art. 12, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e atendendo à deliberação, do Egrégio
Conselho Superior do Ministério Público, na 2ª Sessão Extraordinária, realizada em 01 de dezembro de 2020,
R E S O L V E:
PROMOVER, pelo critério de merecimento, o Promotor de Justiça FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SANTIAGO JÚNIOR, titular da
Promotoria de Justiça de ITAUEIRA, de entrância INTERMEDIÁRIA, para a 5ª Promotoria de Justiça PICOS, de entrância FINAL.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina-PI, 19 de fevereiro de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES de MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI16268
SIMP N° 000051-184.2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 07.2021
PORTARIA 18.2021
O Ministério Público do Estado do Piauí, através da Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, no uso de suas atribuições legais conferidas
pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo
art. 68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO a tramitação, nesta Promotoria de Justiça, da Notícia de Fato, SIMP n° 51-184/2018, instaurada por meio do Ofício PRT/DAPI
nº 20073/2012/ED expedido pela Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região.
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 dos artigos 3º e 8º inciso III da Resolução CNMP nº 174/2017.
CONSIDERANDO que o encerrou-se o prazo da notícia de fato SIMP 000051- 184/2018, sendo necessário sua conversão em procedimento
administrativo, a fim de dar andamento na apuração dos fatos, conforme artigo 7º da da Resolução CNMP nº 174/2017.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº. 000051-184/2018 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com objetivo de fiscalizar a ocorrência de crime
ambiental em razão da extração clandestina de recursos minerais.
O procedimento deverá ser concluído no prazo de 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.
Reautue-se, proceda-se as atualizações necessárias no SIMP e publique-se no diário oficial, após, retornem-me os autos conclusos para análise
e ulteriores deliberações.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Castelo do Piauí-PI, datado eletronicamente.
Ricardo Lúcio freire Trigueiro
- Promotor de Justiça NOTÍCIA DE FATO Nº 000052-184.2018
DECISÃO -PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
VISTOS.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de Denúncia noticiando possível extração ilegal de rochas (quartzitos) nos Municípios de Castelo
do Piauí e Juazeiro do Piauí.
Certidão ID 32620057 informando que, nesta Promotoria, tramita Procedimento Administrativo 07.2021 SIMP n° 000051-184/2018, com o mesmo
objeto que abrange a presente demanda.
Vieram-me os autos conclusos.
Passo a decidir.
Verifica-se que os fatos descritos na presente Notícia de Fato estão sendo apurados no Procedimento Administrativo mencionado, devendo ser
investigados em conjunto, tanto por questão de economia processual, quanto por questões de logística.
Por este motivo, determino que a presente Notícia de Fato passe a tramitar no bojo do Procedimento Administrativo 07.2021, com fulcro no art.
2º, §4º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP que assim dispõe:
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Art. 2º § 4º Poderão ser criados mecanismos de triagem, autuação, seleção e tratamento das notícias de fato com vistas a favorecer a tramitação
futura de procedimentos decorrentes, consoante critérios para racionalização de recursos e máxima efetividade e resolutividade da atuação
finalística, observadas as diretrizes do Planejamento Estratégico de cada ramo do Ministério Público.
Em razão do exposto, determino a extração de cópias do presente procedimento, para que passe a integrar o P.A que a englobará.
Por fim, deve a presente NF ser arquivada com base no art. 4º, I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, uma vez que passará a ser objeto de
investigação no Procedimento Extrajudicial nº 000051-184/2018, vejamos:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018) I -o fato narrado já tiver sido
objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Publique-se a presente Decisão no DOEMP/PI.
Cientifique o Conselho Superior do Ministério Púbico, encaminhando cópia da pre-sente decisão.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Castelo do Piauí-PI, Datado Eletronicamente
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
- Promotor de Justiça -

3.2. 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16269
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
PAUTA: DISCUTIR A PRIORIDADE DA EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA PANDEMIA: AULAS REMOTAS E RETOMADA DAS ATIVIDADES
ESCOLARES PRESENCIAIS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 38ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializadas na defesa da
educação, e do Grupo Regional de Promotorias Integradas de Teresina - Eixo temático Assistência e Educação, por sua representante
legal subscritora deste, no uso de suas atribuições legais e institucionais, nos termos do artigo 129, II, c/c artigo 37, caput, da
Constituição Federal de 1.988, Lei Complementar Estadual nº 12/1993, na Resolução nº 82/2012 do Conselho Nacional do Ministério
Público, para instruir os Procedimentos Administrativos em tramitação nestes órgãos de execução, torna público a realização de uma
AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL, a quem possa interessar, no dia 25 de março de 2021, com início às 09:00, através do aplicativo
TEAMS.
DOS OBJETIVOS
Art. 1º. A audiência pública tem por objetivo promover a discussão e saneamento, à luz dos aspectos jurídicos, técnicos e sanitários, no que se
refere à problemática em torno dos impactos educacionais ocasionados pela Pandemia instalada no mundo em decorrência da disseminação
desenfreada do Coronavírus (COVID-19) e, sobretudo discutir medidas atinentes à implementação de aulas remotas e à retomada gradual e
segura das atividades letivas presenciais nas redes de ensino.
Art. 2º. Serão apresentados esclarecimentos e discutidas as proposições intrinsecamente ligadas ao tema, concernente às medidas necessárias
à retomada das aulas presenciais nas redes de ensino, respeitadas as diretrizes normativas preconizadas pelos Órgãos competentes.
DA PARTICIPAÇÃO
Art. 3º. Serão convidados a participar da audiência pública os Gestores de Educação, Saúde, Conselhos de Educação, União dos Dirigentes
Municipais de Educação, União dos Conselhos Municipais de Educação, Tribunal de Contas do Estado, Sindicatos dos Professores e dos
Estabelecimentos de Ensino, Movimento Volta às Aulas, Comitês de Operações Emergenciais do Estado do Piauí e de Teresina, Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Infância e da Juventude (CAODIJ), Centro de apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), Promotorias de
Justiça da Infância e Juventude, da Saúde e de Direitos Humanos, eventuais autoridades interessadas e a sociedade em geral.
Art. 4º. A participação na audiência observará o seguinte:
I - As inscrições serão feitas via e-mail (the38pj@mppi.mp.br), informando número de telefone WhatsApp para que seja enviado o link para
acesso ao evento no aplicativo TEAMS, até o limite de 100 (cem) vagas, por ordem de inscrição;
II - Aberta a audiência o Presidente informará aos participantes o regulamento das discussões e encaminhamentos, bem como decidirá sobre
eventuais questões da audiência;
III - Todos os cadastrados poderão participar do evento, de acordo com os recursos disponíveis na plataforma, devendo manter os microfones
desligados durante o momento em que alguém estiver falando, sendo excluídos os que atrapalharem a transmissão da audiência pública virtual
ou adotarem condutas ofensivas e em desacordo com as legislações criminais e de liberdade de expressão e manifestação;
IV - Em seguida será aberto o espaço para a coleta de informações (orais, escritas e respostas das autoridades e participantes), sendo que as
autoridades e pessoas presentes terão direito ao uso da palavra, devendo efetuar cadastro via chat a partir da abertura dos trabalhos, embora
possam exercer direito de resposta mesmo não estando escritos, no mesmo tempo das alegações feitas pela outra parte, logo em seguida. Todos
os inscritos, dentro do horário programado, pela ordem de inscrição, poderão fazer uso da palavra por 03 (três) minutos. Também, será garantido
o direito das pessoas que queiram fazer perguntas, reclamações, denúncias e sugestões por escrito, durante os trabalhos, que serão
endereçados a presidência da audiência pública para encaminhamento, leitura e registro devidos em ata;
V - Será elaborada ata circunstanciada, no prazo de 10 (dez) dias, que será divulgada no portal eletrônico e diário oficial do Ministério Público do
Estado do Piauí.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 5º. A audiência pública poderá ser gravada e/ou filmada por meios eletrônicos.
Art. 6º. Situações não previstas serão resolvidas pelo Presidente da audiência pública.
Art. 7º. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas na audiência pública ou em decorrência desta terão caráter
consultivo e não vinculante, destinando-se a subsidiar a atuação do Parquet e assegurar a participação da sociedade na formulação e condução
de políticas públicas e ações administrativas para concretização do direito constitucional à educação.
Art. 8º. O presente edital será publicado no Diário Oficial, no sítio eletrônico do Ministério Público e afixado na sede da Instituição, nos termos do
art. 3º da Resolução nº 82/2012 do CNMP.
Teresina/PI, 15 de março de 2021
Flávia Gomes Cordeiro
Promotora de Justiça em exercício na 38ª PJ de Teresina
Coordenadora do CAODEC

3.3. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI16270
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 12/2021
(PA - 000047-101/2021)
RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE FLORIANO a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para garantir que os
educandos com deficiência, que possuem resistência quanto ao uso da máscara de proteção, não sejam impedidos de frequentar aulas
presenciais, cuja exclusão voluntária pode caracterizar, em tese, violação dos princípios constitucionais da administração pública.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II, III e IX, 196 e 197 da Constituição Federal; artigo 26, incisos I, e artigo 27 e parágrafo
único, inciso IV, da Lei n° 8.625/93; art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93 c/c o disposto na Resolução nº 174/2017 do CNMP, e,
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CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece em seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados
pela Constituição da República, conforme dispõe o seu art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal elenca, dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, além da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de
discriminação (CF, art. 3º, I e IV);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que o art. 206, inc. I, da Constituição Federal prevê que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola, bem como, que a educação seja assegurada com atendimento educacional especializado a
pessoa com deficiência, preferencialmente na rede de ensino regular, conforme o artigo 208, inc. III da Magna Carta;
CONSIDERANDO que o princípio da isonomia, insculpido no art. 5º da Constituição Federal e o Decreto nº 3.956/2001, que ratificou no Brasil
a Convenção da Guatemala, proíbe as diferenciações baseadas em deficiência, mormente se for restringido o acesso da pessoa com
deficiência aos mesmos direitos que às demais pessoas sem deficiência, como é o caso do direito à educação;
CONSIDERANDO que a CONVENÇÃO DA ONU SOBRE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ratificada no Brasil pelo Decreto nº
6.949/2009, com força de emenda constitucional, determina em seu art. 24 que "os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com
deficiência à educação" e "para realizar este direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades deverão assegurar um sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida";
CONSIDERANDO que a Lei nº 7.853/89 prevê:
Art. 2°. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes
da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no
âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objeto desta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de
outras, as seguintes medidas:
I - na área da educação:
a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré- escolar, as de 1º
e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios;
a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas;
a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino;
o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam
internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores de deficiência;
o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e
bolsas de estudo;
a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se
integrarem no sistema regular de ensino;
CONSIDERANDO que no intuito de concretizar o novo conceito de pessoa com deficiência e a nova política educacional proposta pelas normas
internacionais, o Brasil estabeleceu em seu Plano Nacional de Educação - PNE, meta 4, aprovado pela Lei nº 13.1005/2014, a universalização do
acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados;
CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394/1996 (artigos 58, 59 e parágrafo único do artigo 60) que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional e a Lei nº 8.069/1990 (artigos 4º, 53,54, 208) que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências,
também abordaram o tema da educação da pessoa com deficiência sob a perspectiva da inclusão;
CONSIDERANDO que a recente Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira da Inclusão, tratou do tema, em capítulo próprio (artigos 27 e 28), dispondo
que "a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao
longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e
sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem", impondo como "dever do Estado, da família, da comunidade
escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência
e discriminação", elencando no artigo 28 medidas a serem implementadas com vistas a atingir tal finalidade;
CONSIDERANDO que a LBI inovou ainda, ao trazer ao nosso ordenamento jurídico o conceito de discriminação nos seguintes termos:
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de
discriminação.
§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o
propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com
deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. (...)
CONSIDERANDO que a mesma Lei, avançou mais ainda, na garantia da educação das pessoas com deficiência ao alterar o artigo 8º da Lei
7853/89, definindo que:
Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de
qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)(...)
§ 1º Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 (dezoito) anos, a pena é agravada em 1/3 (um terço). (Incluído pela Lei
nº 13.146, de 2015) (Vigência)(...)
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CONSIDERANDO que a Lei nº 12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, estabelece em seu artigo 1º, § 2º, que "a pessoa com transtorno do
espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais", prevendo ainda, em seu artigo 3º, IV, que são direitos da
pessoa com transtorno do espectro autista, dentre outros, o acesso à educação e ao ensino profissionalizante;
CONSIDERANDO que a mesma Lei, prevê ainda:
Art. 7º O gestor escolar, ou autoridade competente, que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo
de deficiência, será punido com multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários-mínimos.
§ 1º Em caso de reincidência, apurada por processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, haverá a perda do cargo.
CONSIDERANDO que no mesmo sentido, o Decreto nº 8368/2014, que regulamenta a Lei acima mencionada, dispõe:
Art. 1º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.
Parágrafo único. Aplicam-se às pessoas com transtorno do espectro autista os direitos e obrigações previstos na Convenção Internacional sobre
os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, e na legislação
pertinente às pessoas com deficiência.
Art. 4º É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à
educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação
superior.
§ 1º O direito de que trata o caput será assegurado nas políticas de educação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, de
acordo com os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
§ 2º Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados
pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará
acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012.
Art. 5º Ao tomar conhecimento da recusa de matrícula, o órgão competente ouvirá o gestor escolar e decidirá pela aplicação da multa de que
trata o caput do art. 7º da Lei nº 12.764, de 2012.
§ 1º Caberá ao Ministério da Educação a aplicação da multa de que trata o caput, no âmbito dos estabelecimentos de ensino a ele vinculados e
das instituições de educação superior privadas, observado o procedimento previsto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
§ 2º O Ministério da Educação dará ciência da instauração do processo administrativo para aplicação da multa ao Ministério Público e ao
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Conade.
§ 3º O valor da multa será calculado tomando-se por base o número de matrículas recusadas pelo gestor, as justificativas apresentadas e a
reincidência.
Art. 6º Qualquer interessado poderá denunciar a recusa da matrícula de estudantes com deficiência ao órgão administrativo competente.
CONSIDERANDO que em âmbito Estadual, a Lei nº 6653, publicada em 15 de maio de 2015, que Institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência
do Estado do Piauí e dá outras providências, o qual em consonância com as normas já citadas, destina-se a estabelecer as diretrizes e normas
gerais, bem como os critérios básicos para assegurar a proteção e promover a inclusão social das pessoas com deficiência, garantindo-lhes o
exercício pleno e em condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;
CONSIDERANDO que no tocante ao uso da máscara de proteção individual durante a vigência das medidas para enfrentamento da Pandemia da
COVID-19, especialmente no que tange às pessoas com transtorno do espectro autista, contamos com legislação Federal e Estadual que
regulamentam a matéria:
LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.
Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de
regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo federal, para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias
públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em: (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) (...)
§ 7º A obrigação prevista no caput deste artigo será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência
intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção
facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 (três) anos de idade.
(Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)
DECRETO Nº 19.163, DE 19 DE AGOSTO DE 2020.
Altera o Decreto 19.055, de 25 de junho de 2020, que dispõe sobre a aplicação de multa pela transgressão ao uso obrigatório de máscara de
proteção facial, e dá outras providências.
Art. 1º - o art.2º do Decreto 19.055, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º
§3º Não se aplicam as disposições do caput do art. 2º, nas seguintes situações:
- pessoas com deficiência intelectual, autismo ou transtornos psicossociais que não consigam utilizar máscara;
b)- demais pessoas cuja necessidade seja reconhecida, devendo ser atestada a impossibilidade do uso de máscara pelo serviço de saúde;
§4º Fica recomendado que as pessoas referidas no §3º, devem permanecer em suas residências em razão de maior exposição ao risco
de contaminação, evitando saídas que não sejam de extrema necessidade, a exemplo de tratamento de saúde e educacional.
§5º Nos casos previstos no §3º, em hipótese de abordagem pelos agentes fiscais, é facultada a apresentação de documento que comprove a
deficiência intelectual, autismo ou transtornos psicossocial, a exemplo do relatório médico/profissional de saúde, carteiras de identificação
fornecidas pelo Poder Público ou qualquer documento hábil. (Grifo acrescido)
CONSIDERANDO que o Decreto Nº 19429 DE 08/01/2021, que Aprova o Protocolo Específico com Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SARS- Cov-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, para o ano letivo de 2021, e dá outras providências, assim dispõe:
Protocolo Específico nº 001/2021
B - Critérios Específicos por Níveis educacionais
B.3 - Educação Especial
Fica a cargo das famílias da Educação Especial a decisão sobre o retorno presencial ou acompanhamento remoto das aulas. A escola deve
adotar o Sistema Hibrido com rodízio de alunos a oferta de aulas remotas adaptadas às necessidades dos discentes. Quanto ao uso de
máscaras, deve-se observar as peculiaridades de cada aluno e as recomendações médicas, seguindo-se as demais medidas
higienicossanitárias.
CONSIDERANDO que de acordo com as recomendações sobre o uso de máscaras por crianças e adolescentes na comunidade no contexto da
Covid-19, divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em 21/08/2020, "o
uso da máscara não deve ser exigido por crianças com distúrbios de desenvolvimento, deficiências ou outras condições de saúde", devendo
nesses casos, o uso de máscaras ser avaliado individualmente pelo educador e/ou médico da criança;
CONSIDERANDO que na mesma esteira, a Nota de Alerta: O uso de máscaras faciais em tempo de COVID-19 por crianças e adolescentes:
Uma proposta inicial, publicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 29 de Maio de 2020, esclarece que crianças e adolescentes que
apresentam atrasos no desenvolvimento e condições específicas, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual, transtornos
do comportamento, podem ter mais resistência ao uso da máscara, cabendo nessas situações, tentar um treinamento e avaliar a adesão, de
acordo com a resposta individual de cada criança;
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CONSIDERANDO que o direito à educação não envolve apenas uma igualdade formal de condições para o acesso e permanência na escola,
mas também a igualdade material, prestigiada em nosso ordenamento jurídico na concretização de todos os direitos fundamentais;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal reconhece que o acesso à educação consubstancia-se em efetivação da dignidade humana,
fundamento da República e base de todos os direitos fundamentais;
CONSIDERANDO que os educandos com deficiência, que possuem resistência quanto ao uso da máscara de proteção, não podem ser
impedidos de frequentar aulas presenciais;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, estabelece que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade";
CONSIDERANDO os termos da Nota Técnica Nº 01/2021 - CAODEC/MPPI, que tem como EMENTA: PANDEMIA DA COVID-19. DIREITO À
EDUCAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. USO DE MÁSCARAS POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
IMPEDIMENTO DE RESTRIÇÃO À FREQUÊNCIA NAS AULAS PRESENCIAIS.
CONSIDERANDO a existência do PA nº 000047-101/2021, que tem por objeto acompanhar e fiscalizar a retomada das atividades escolares
presenciais nas escolas públicas municipais de FLORIANO, bem como realizar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a
garantia do direito à educação e cumprimento da legislação,
RESOLVE:
RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE FLORIANO, na pessoa de seu Secretário Municipal da Educação, a fim de garantir que os educandos
com deficiência, que possuem resistência quanto ao uso da máscara de proteção, não sejam impedidos de frequentar aulas
presenciais, cuja exclusão voluntária pode caracterizar, em tese, violação dos princípios constitucionais da administração pública, a
adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel cumprimento da legislação de defesa da pessoa com
deficiência, notadamente as seguintes medidas:
1. Assegurar o cumprimento da Legislação Federal e Estadual que dispensa o uso de máscara de proteção por pessoas com transtorno do
espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso
adequado de máscara de proteção, desde que a impossibilidade do uso, seja devidamente atestada por profissional de saúde, esclarecendo que:
a) O aluno com deficiência intelectual, autismo ou transtornos psicossociais não pode ser impedido de frequentar o ambiente escolar por sua
condição especial, se essa for uma opção da família (ensino presencial ou híbrido) e pela impossibilidade do uso da máscara;
Nesses casos, de acordo com as orientações de saúde anteriormente citadas, recomenda-se trabalho individualizado, a fim de que a criança
entenda a necessidade e importância do uso da máscara, bem como, o reforço das demais medidas de prevenção, tais como, higienização das
mãos, do ambiente, o uso da máscara pelos adultos e profissionais que terão contato com a criança dentre outras, que devem ser observadas
pela família e pela comunidade escolar;
c) As recomendações sobre máscaras devem ser adaptadas nessas crianças com base em fatores sociais, culturais e ambientais, sendo
fundamental que todos os prestadores de cuidados adotem medidas essenciais de prevenção e controle de infecções, incluindo o uso de
máscaras, e que os ambientes sejam adaptados para fortalecer essas abordagens.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto recomendado.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência sobre o objeto recomendado e a ilicitude do não cumprimento injustificado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento ou não da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano manifestação escrita e documentação hábil a provar o
fiel cumprimento do recomendado, bem como as justificativas da impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado;
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI e ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC/MPPI para conhecimento, e ao destinatário para conhecimento e cumprimento; e
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifique-se com urgência.
Floriano, 12 de março de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 13/2021
(PA - 000048-101/2021)
RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para garantir
que os educandos com deficiência, que possuem resistência quanto ao uso da máscara de proteção, não sejam impedidos de
frequentar aulas presenciais, cuja exclusão voluntária pode caracterizar, em tese, violação dos princípios constitucionais da
administração pública.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II, III e IX, 196 e 197 da Constituição Federal; artigo 26, incisos I, e artigo 27 e parágrafo
único, inciso IV, da Lei n° 8.625/93; art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93 c/c o disposto na Resolução nº 174/2017 do CNMP, e,
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece em seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados
pela Constituição da República, conforme dispõe o seu art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal elenca, dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a construção de uma
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sociedade livre, justa e solidária, além da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de
discriminação (CF, art. 3º, I e IV);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que o art. 206, inc. I, da Constituição Federal prevê que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola, bem como, que a educação seja assegurada com atendimento educacional especializado a
pessoa com deficiência, preferencialmente na rede de ensino regular, conforme o artigo 208, inc. III da Magna Carta;
CONSIDERANDO que o princípio da isonomia, insculpido no art. 5º da Constituição Federal e o Decreto nº 3.956/2001, que ratificou no Brasil
a Convenção da Guatemala, proíbe as diferenciações baseadas em deficiência, mormente se for restringido o acesso da pessoa com
deficiência aos mesmos direitos que às demais pessoas sem deficiência, como é o caso do direito à educação;
CONSIDERANDO que a CONVENÇÃO DA ONU SOBRE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ratificada no Brasil pelo Decreto nº
6.949/2009, com força de emenda constitucional, determina em seu art. 24 que "os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com
deficiência à educação" e "para realizar este direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades deverão assegurar um sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida";
CONSIDERANDO que a Lei nº 7.853/89 prevê:
Art. 2°. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes
da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no
âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objeto desta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de
outras, as seguintes medidas:
I - na área da educação:
a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré- escolar, as de 1º
e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios;
a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas;
a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino;
o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam
internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores de deficiência;
o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e
bolsas de estudo;
a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se
integrarem no sistema regular de ensino;
CONSIDERANDO que no intuito de concretizar o novo conceito de pessoa com deficiência e a nova política educacional proposta pelas normas
internacionais, o Brasil estabeleceu em seu Plano Nacional de Educação - PNE, meta 4, aprovado pela Lei nº 13.1005/2014, a universalização do
acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados;
CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394/1996 (artigos 58, 59 e parágrafo único do artigo 60) que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional e a Lei nº 8.069/1990 (artigos 4º, 53,54, 208) que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências,
também abordaram o tema da educação da pessoa com deficiência sob a perspectiva da inclusão;
CONSIDERANDO que a recente Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira da Inclusão, tratou do tema, em capítulo próprio (artigos 27 e 28), dispondo
que "a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao
longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e
sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem", impondo como "dever do Estado, da família, da comunidade
escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência
e discriminação", elencando no artigo 28 medidas a serem implementadas com vistas a atingir tal finalidade;
CONSIDERANDO que a LBI inovou ainda, ao trazer ao nosso ordenamento jurídico o conceito de discriminação nos seguintes termos:
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de
discriminação.
§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o
propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com
deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. (...)
CONSIDERANDO que a mesma Lei, avançou mais ainda, na garantia da educação das pessoas com deficiência ao alterar o artigo 8º da Lei
7.853/89, definindo que:
Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de
qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)(...)
§ 1º Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 (dezoito) anos, a pena é agravada em 1/3 (um terço). (Incluído pela Lei
nº 13.146, de 2015) (Vigência)(...)
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, estabelece em seu artigo 1º, § 2º, que "a pessoa com transtorno do
espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais", prevendo ainda, em seu artigo 3º, IV, que são direitos da
pessoa com transtorno do espectro autista, dentre outros, o acesso à educação e ao ensino profissionalizante;
CONSIDERANDO que a mesma Lei, prevê ainda:
Art. 7º O gestor escolar, ou autoridade competente, que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo
de deficiência, será punido com multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários-mínimos.
§ 1º Em caso de reincidência, apurada por processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, haverá a perda do cargo.
CONSIDERANDO que no mesmo sentido, o Decreto nº 8.368/2014, que regulamenta a Lei acima mencionada, dispõe:
Art. 1º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.
Parágrafo único. Aplicam-se às pessoas com transtorno do espectro autista os direitos e obrigações previstos na Convenção Internacional sobre
os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, e na legislação
pertinente às pessoas com deficiência.
Art. 4º É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à
educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação
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superior.
§ 1º O direito de que trata o caput será assegurado nas políticas de educação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, de
acordo com os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
§ 2º Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados
pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará
acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012.
Art. 5º Ao tomar conhecimento da recusa de matrícula, o órgão competente ouvirá o gestor escolar e decidirá pela aplicação da multa de que
trata o caput do art. 7º da Lei nº 12.764, de 2012.
§ 1º Caberá ao Ministério da Educação a aplicação da multa de que trata o caput, no âmbito dos estabelecimentos de ensino a ele vinculados e
das instituições de educação superior privadas, observado o procedimento previsto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
§ 2º O Ministério da Educação dará ciência da instauração do processo administrativo para aplicação da multa ao Ministério Público e ao
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Conade.
§ 3º O valor da multa será calculado tomando-se por base o número de matrículas recusadas pelo gestor, as justificativas apresentadas e a
reincidência.
Art. 6º Qualquer interessado poderá denunciar a recusa da matrícula de estudantes com deficiência ao órgão administrativo competente.
CONSIDERANDO que em âmbito Estadual, a Lei nº 6.653, publicada em 15 de maio de 2015, que Institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência
do Estado do Piauí e dá outras providências, o qual em consonância com as normas já citadas, destina-se a estabelecer as diretrizes e normas
gerais, bem como os critérios básicos para assegurar a proteção e promover a inclusão social das pessoas com deficiência, garantindo-lhes o
exercício pleno e em condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;
CONSIDERANDO que no tocante ao uso da máscara de proteção individual durante a vigência das medidas para enfrentamento da Pandemia da
COVID-19, especialmente no que tange às pessoas com transtorno do espectro autista, contamos com legislação Federal e Estadual que
regulamentam a matéria:
LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.
Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de
regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo federal, para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias
públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em: (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) (...)
§ 7º A obrigação prevista no caput deste artigo será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência
intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção
facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 (três) anos de idade.
(Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)
DECRETO Nº 19.163, DE 19 DE AGOSTO DE 2020.
Altera o Decreto 19.055, de 25 de junho de 2020, que dispõe sobre a aplicação de multa pela transgressão ao uso obrigatório de máscara de
proteção facial, e dá outras providências.
Art. 1º - o art.2º do Decreto 19.055, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º
§3º Não se aplicam as disposições do caput do art. 2º, nas seguintes situações:
- pessoas com deficiência intelectual, autismo ou transtornos psicossociais que não consigam utilizar máscara;
b)- demais pessoas cuja necessidade seja reconhecida, devendo ser atestada a impossibilidade do uso de máscara pelo serviço de saúde;
§4º Fica recomendado que as pessoas referidas no §3º, devem permanecer em suas residências em razão de maior exposição ao risco
de contaminação, evitando saídas que não sejam de extrema necessidade, a exemplo de tratamento de saúde e educacional.
§5º Nos casos previstos no §3º, em hipótese de abordagem pelos agentes fiscais, é facultada a apresentação de documento que comprove a
deficiência intelectual, autismo ou transtornos psicossocial, a exemplo do relatório médico/profissional de saúde, carteiras de identificação
fornecidas pelo Poder Público ou qualquer documento hábil. (Grifo acrescido)
CONSIDERANDO que o Decreto Nº 19429 DE 08/01/2021, que Aprova o Protocolo Específico com Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SARS- Cov-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, para o ano letivo de 2021, e dá outras providências, assim dispõe:
Protocolo Específico nº 001/2021
B - Critérios Específicos por Níveis educacionais
B.3 - Educação Especial
Fica a cargo das famílias da Educação Especial a decisão sobre o retorno presencial ou acompanhamento remoto das aulas. A escola deve
adotar o Sistema Hibrido com rodízio de alunos a oferta de aulas remotas adaptadas às necessidades dos discentes. Quanto ao uso de
máscaras, deve-se observar as peculiaridades de cada aluno e as recomendações médicas, seguindo-se as demais medidas
higienicossanitárias.
CONSIDERANDO que de acordo com as recomendações sobre o uso de máscaras por crianças e adolescentes na comunidade no contexto da
Covid-19, divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em 21/08/2020, "o
uso da máscara não deve ser exigido por crianças com distúrbios de desenvolvimento, deficiências ou outras condições de saúde", devendo
nesses casos, o uso de máscaras ser avaliado individualmente pelo educador e/ou médico da criança;
CONSIDERANDO que na mesma esteira, a Nota de Alerta: O uso de máscaras faciais em tempo de COVID-19 por crianças e adolescentes:
Uma proposta inicial, publicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 29 de Maio de 2020, esclarece que crianças e adolescentes que
apresentam atrasos no desenvolvimento e condições específicas, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual, transtornos
do comportamento, podem ter mais resistência ao uso da máscara, cabendo nessas situações, tentar um treinamento e avaliar a adesão, de
acordo com a resposta individual de cada criança;
CONSIDERANDO que o direito à educação não envolve apenas uma igualdade formal de condições para o acesso e permanência na escola,
mas também a igualdade material, prestigiada em nosso ordenamento jurídico na concretização de todos os direitos fundamentais;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal reconhece que o acesso à educação consubstancia-se em efetivação da dignidade humana,
fundamento da República e base de todos os direitos fundamentais;
CONSIDERANDO que os educandos com deficiência, que possuem resistência quanto ao uso da máscara de proteção, não podem ser
impedidos de frequentar aulas presenciais;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, estabelece que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade";
CONSIDERANDO os termos da Nota Técnica Nº 01/2021 - CAODEC/MPPI, que tem como EMENTA: PANDEMIA DA COVID-19. DIREITO À
EDUCAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. USO DE MÁSCARAS POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
IMPEDIMENTO DE RESTRIÇÃO À FREQUÊNCIA NAS AULAS PRESENCIAIS.
CONSIDERANDO a existência do PA nº 000048-101/2021, que tem por objeto acompanhar e fiscalizar a retomada das atividades escolares
presenciais nas escolas públicas municipais de NAZARÉ DO PIAUÍ, bem como realizar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias
para a garantia do direito à educação e cumprimento da legislação,
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RESOLVE:
RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, na pessoa de seu Secretário Municipal da Educação, a fim de garantir que os
educandos com deficiência, que possuem resistência quanto ao uso da máscara de proteção, não sejam impedidos de frequentar aulas
presenciais, cuja exclusão voluntária pode caracterizar, em tese, violação dos princípios constitucionais da administração pública, a
adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel cumprimento da legislação de defesa da pessoa com
deficiência, notadamente as seguintes medidas:
1. Assegurar o cumprimento da Legislação Federal e Estadual que dispensa o uso de máscara de proteção por pessoas com transtorno do
espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso
adequado de máscara de proteção, desde que a impossibilidade do uso, seja devidamente atestada por profissional de saúde, esclarecendo que:
a) O aluno com deficiência intelectual, autismo ou transtornos psicossociais não pode ser impedido de frequentar o ambiente escolar por sua
condição especial, se essa for uma opção da família (ensino presencial ou híbrido) e pela impossibilidade do uso da máscara;
Nesses casos, de acordo com as orientações de saúde anteriormente citadas, recomenda-se trabalho individualizado, a fim de que a criança
entenda a necessidade e importância do uso da máscara, bem como, o reforço das demais medidas de prevenção, tais como, higienização das
mãos, do ambiente, o uso da máscara pelos adultos e profissionais que terão contato com a criança dentre outras, que devem ser observadas
pela família e pela comunidade escolar;
c) As recomendações sobre máscaras devem ser adaptadas nessas crianças com base em fatores sociais, culturais e ambientais, sendo
fundamental que todos os prestadores de cuidados adotem medidas essenciais de prevenção e controle de infecções, incluindo o uso de
máscaras, e que os ambientes sejam adaptados para fortalecer essas abordagens.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto recomendado.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência sobre o objeto recomendado e a ilicitude do não cumprimento injustificado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento ou não da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano manifestação escrita e documentação hábil a provar o
fiel cumprimento do recomendado, bem como as justificativas da impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado;
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI e ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC/MPPI para conhecimento, e ao destinatário para conhecimento e cumprimento; e
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifique-se com urgência.
Floriano, 12 de março de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 14/2021
(PA - 000049-101/2021)
RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para
garantir que os educandos com deficiência, que possuem resistência quanto ao uso da máscara de proteção, não sejam impedidos de
frequentar aulas presenciais, cuja exclusão voluntária pode caracterizar, em tese, violação dos princípios constitucionais da
administração pública.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II, III e IX, 196 e 197 da Constituição Federal; artigo 26, incisos I, e artigo 27 e parágrafo
único, inciso IV, da Lei n° 8.625/93; art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93 c/c o disposto na Resolução nº 174/2017 do CNMP, e,
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece em seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados
pela Constituição da República, conforme dispõe o seu art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal elenca, dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, além da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de
discriminação (CF, art. 3º, I e IV);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que o art. 206, inc. I, da Constituição Federal prevê que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola, bem como, que a educação seja assegurada com atendimento educacional especializado a
pessoa com deficiência, preferencialmente na rede de ensino regular, conforme o artigo 208, inc. III da Magna Carta;
CONSIDERANDO que o princípio da isonomia, insculpido no art. 5º da Constituição Federal e o Decreto nº 3.956/2001, que ratificou no Brasil
a Convenção da Guatemala, proíbe as diferenciações baseadas em deficiência, mormente se for restringido o acesso da pessoa com
deficiência aos mesmos direitos que às demais pessoas sem deficiência, como é o caso do direito à educação;
CONSIDERANDO que a CONVENÇÃO DA ONU SOBRE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ratificada no Brasil pelo Decreto nº
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6.949/2009, com força de emenda constitucional, determina em seu art. 24 que "os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com
deficiência à educação" e "para realizar este direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades deverão assegurar um sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida";
CONSIDERANDO que a Lei nº 7.853/89 prevê:
Art. 2°. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes
da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no
âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objeto desta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de
outras, as seguintes medidas:
I - na área da educação:
a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º
e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios;
a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas;
a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino;
o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam
internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores de deficiência;
o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e
bolsas de estudo;
a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se
integrarem no sistema regular de ensino;
CONSIDERANDO que no intuito de concretizar o novo conceito de pessoa com deficiência e a nova política educacional proposta pelas normas
internacionais, o Brasil estabeleceu em seu Plano Nacional de Educação - PNE, meta 4, aprovado pela Lei nº 13.1005/2014, a universalização do
acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados;
CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394/1996 (artigos 58, 59 e parágrafo único do artigo 60) que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional e a Lei nº 8.069/1990 (artigos 4º, 53,54, 208) que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências,
também abordaram o tema da educação da pessoa com deficiência sob a perspectiva da inclusão;
CONSIDERANDO que a recente Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira da Inclusão, tratou do tema, em capítulo próprio (artigos 27 e 28), dispondo
que "a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao
longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e
sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem", impondo como "dever do Estado, da família, da comunidade
escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência
e discriminação", elencando no artigo 28 medidas a serem implementadas com vistas a atingir tal finalidade;
CONSIDERANDO que a LBI inovou ainda, ao trazer ao nosso ordenamento jurídico o conceito de discriminação nos seguintes termos:
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de
discriminação.
§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o
propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com
deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. (...)
CONSIDERANDO que a mesma Lei, avançou mais ainda, na garantia da educação das pessoas com deficiência ao alterar o artigo 8º da Lei
7853/89, definindo que:
Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de
qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)(...)
§ 1º Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 (dezoito) anos, a pena é agravada em 1/3 (um terço). (Incluído pela Lei
nº 13.146, de 2015) (Vigência)(...)
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, estabelece em seu artigo 1º, § 2º, que "a pessoa com transtorno do
espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais", prevendo ainda, em seu artigo 3º, IV, que são direitos da
pessoa com transtorno do espectro autista, dentre outros, o acesso à educação e ao ensino profissionalizante;
CONSIDERANDO que a mesma Lei, prevê ainda:
Art. 7º O gestor escolar, ou autoridade competente, que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo
de deficiência, será punido com multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários-mínimos.
§ 1º Em caso de reincidência, apurada por processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, haverá a perda do cargo.
CONSIDERANDO que no mesmo sentido, o Decreto nº 8.368/2014, que regulamenta a Lei acima mencionada, dispõe:
Art. 1º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.
Parágrafo único. Aplicam-se às pessoas com transtorno do espectro autista os direitos e obrigações previstos na Convenção Internacional sobre
os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, e na legislação
pertinente às pessoas com deficiência.
Art. 4º É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à
educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação
superior.
§ 1º O direito de que trata o caput será assegurado nas políticas de educação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, de
acordo com os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
§ 2º Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados
pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará
acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012.
Art. 5º Ao tomar conhecimento da recusa de matrícula, o órgão competente ouvirá o gestor escolar e decidirá pela aplicação da multa de que
trata o caput do art. 7º da Lei nº 12.764, de 2012.
§ 1º Caberá ao Ministério da Educação a aplicação da multa de que trata o caput, no âmbito dos estabelecimentos de ensino a ele vinculados e
das instituições de educação superior privadas, observado o procedimento previsto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
§ 2º O Ministério da Educação dará ciência da instauração do processo administrativo para aplicação da multa ao Ministério Público e ao
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Conade.
§ 3º O valor da multa será calculado tomando-se por base o número de matrículas recusadas pelo gestor, as justificativas apresentadas e a
reincidência.
Art. 6º Qualquer interessado poderá denunciar a recusa da matrícula de estudantes com deficiência ao órgão administrativo competente.
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CONSIDERANDO que em âmbito Estadual, a Lei nº 6.653, publicada em 15 de maio de 2015, que Institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência
do Estado do Piauí e dá outras providências, o qual em consonância com as normas já citadas, destina-se a estabelecer as diretrizes e normas
gerais, bem como os critérios básicos para assegurar a proteção e promover a inclusão social das pessoas com deficiência, garantindo-lhes o
exercício pleno e em condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;
CONSIDERANDO que no tocante ao uso da máscara de proteção individual durante a vigência das medidas para enfrentamento da Pandemia da
COVID-19, especialmente no que tange às pessoas com transtorno do espectro autista, contamos com legislação Federal e Estadual que
regulamentam a matéria:
LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.
Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de
regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo federal, para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias
públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em: (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) (...)
§ 7º A obrigação prevista no caput deste artigo será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência
intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção
facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 (três) anos de idade.
(Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)
DECRETO Nº 19.163, DE 19 DE AGOSTO DE 2020.
Altera o Decreto 19.055, de 25 de junho de 2020, que dispõe sobre a aplicação de multa pela transgressão ao uso obrigatório de máscara de
proteção facial, e dá outras providências.
Art. 1º - o art.2º do Decreto 19.055, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º
§3º Não se aplicam as disposições do caput do art. 2º, nas seguintes situações:
- pessoas com deficiência intelectual, autismo ou transtornos psicossociais que não consigam utilizar máscara;
b)- demais pessoas cuja necessidade seja reconhecida, devendo ser atestada a impossibilidade do uso de máscara pelo serviço de saúde;
§4º Fica recomendado que as pessoas referidas no §3º, devem permanecer em suas residências em razão de maior exposição ao risco
de contaminação, evitando saídas que não sejam de extrema necessidade, a exemplo de tratamento de saúde e educacional.
§5º Nos casos previstos no §3º, em hipótese de abordagem pelos agentes fiscais, é facultada a apresentação de documento que comprove a
deficiência intelectual, autismo ou transtornos psicossocial, a exemplo do relatório médico/profissional de saúde, carteiras de identificação
fornecidas pelo Poder Público ou qualquer documento hábil. (Grifo acrescido)
CONSIDERANDO que o Decreto Nº 19429 DE 08/01/2021, que Aprova o Protocolo Específico com Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SARS- Cov-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, para o ano letivo de 2021, e dá outras providências, assim dispõe:
Protocolo Específico nº 001/2021
B - Critérios Específicos por Níveis educacionais
B.3 - Educação Especial
Fica a cargo das famílias da Educação Especial a decisão sobre o retorno presencial ou acompanhamento remoto das aulas. A escola deve
adotar o Sistema Hibrido com rodízio de alunos a oferta de aulas remotas adaptadas às necessidades dos discentes. Quanto ao uso de
máscaras, deve-se observar as peculiaridades de cada aluno e as recomendações médicas, seguindo-se as demais medidas
higienicossanitárias.
CONSIDERANDO que de acordo com as recomendações sobre o uso de máscaras por crianças e adolescentes na comunidade no contexto da
Covid-19, divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em 21/08/2020, "o
uso da máscara não deve ser exigido por crianças com distúrbios de desenvolvimento, deficiências ou outras condições de saúde", devendo
nesses casos, o uso de máscaras ser avaliado individualmente pelo educador e/ou médico da criança;
CONSIDERANDO que na mesma esteira, a Nota de Alerta: O uso de máscaras faciais em tempo de COVID-19 por crianças e adolescentes:
Uma proposta inicial, publicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 29 de Maio de 2020, esclarece que crianças e adolescentes que
apresentam atrasos no desenvolvimento e condições específicas, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual, transtornos
do comportamento, podem ter mais resistência ao uso da máscara, cabendo nessas situações, tentar um treinamento e avaliar a adesão, de
acordo com a resposta individual de cada criança;
CONSIDERANDO que o direito à educação não envolve apenas uma igualdade formal de condições para o acesso e permanência na escola,
mas também a igualdade material, prestigiada em nosso ordenamento jurídico na concretização de todos os direitos fundamentais;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal reconhece que o acesso à educação consubstancia-se em efetivação da dignidade humana,
fundamento da República e base de todos os direitos fundamentais;
CONSIDERANDO que os educandos com deficiência, que possuem resistência quanto ao uso da máscara de proteção, não podem ser
impedidos de frequentar aulas presenciais;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, estabelece que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade";
CONSIDERANDO os termos da Nota Técnica Nº 01/2021 - CAODEC/MPPI, que tem como EMENTA: PANDEMIA DA COVID-19. DIREITO À
EDUCAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. USO DE MÁSCARAS POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
IMPEDIMENTO DE RESTRIÇÃO À FREQUÊNCIA NAS AULAS PRESENCIAIS.
CONSIDERANDO a existência do PA nº 000049-101/2021, que tem por objeto acompanhar e fiscalizar a retomada das atividades escolares
presenciais nas escolas públicas municipais de SÃO JOSÉ DO PEIXE, bem como realizar as medidas extrajudiciais e judiciais
necessárias para a garantia do direito à educação e cumprimento da legislação,
RESOLVE:
RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, na pessoa de seu Secretário Municipal da Educação, a fim de garantir que os
educandos com deficiência, que possuem resistência quanto ao uso da máscara de proteção, não sejam impedidos de frequentar aulas
presenciais, cuja exclusão voluntária pode caracterizar, em tese, violação dos princípios constitucionais da administração pública, a
adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel cumprimento da legislação de defesa da pessoa com
deficiência, notadamente as seguintes medidas:
1. Assegurar o cumprimento da Legislação Federal e Estadual que dispensa o uso de máscara de proteção por pessoas com transtorno do
espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso
adequado de máscara de proteção, desde que a impossibilidade do uso, seja devidamente atestada por profissional de saúde, esclarecendo que:
a) O aluno com deficiência intelectual, autismo ou transtornos psicossociais não pode ser impedido de frequentar o ambiente escolar por sua
condição especial, se essa for uma opção da família (ensino presencial ou híbrido) e pela impossibilidade do uso da máscara;
Nesses casos, de acordo com as orientações de saúde anteriormente citadas, recomenda-se trabalho individualizado, a fim de que a criança
entenda a necessidade e importância do uso da máscara, bem como, o reforço das demais medidas de prevenção, tais como, higienização das
mãos, do ambiente, o uso da máscara pelos adultos e profissionais que terão contato com a criança dentre outras, que devem ser observadas
pela família e pela comunidade escolar;
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c) As recomendações sobre máscaras devem ser adaptadas nessas crianças com base em fatores sociais, culturais e ambientais, sendo
fundamental que todos os prestadores de cuidados adotem medidas essenciais de prevenção e controle de infecções, incluindo o uso de
máscaras, e que os ambientes sejam adaptados para fortalecer essas abordagens.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto recomendado.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência sobre o objeto recomendado e a ilicitude do não cumprimento injustificado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento ou não da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano manifestação escrita e documentação hábil a provar o
fiel cumprimento do recomendado, bem como as justificativas da impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado;
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI e ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC/MPPI para conhecimento, e ao destinatário para conhecimento e cumprimento; e
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifique-se com urgência.
Floriano, 12 de março de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 15/2021
(PA - 000050-101/2021)
RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE ARRAIAL a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para garantir que os
educandos com deficiência, que possuem resistência quanto ao uso da máscara de proteção, não sejam impedidos de frequentar aulas
presenciais, cuja exclusão voluntária pode caracterizar, em tese, violação dos princípios constitucionais da administração pública.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II, III e IX, 196 e 197 da Constituição Federal; artigo 26, incisos I, e artigo 27 e parágrafo
único, inciso IV, da Lei n° 8.625/93; art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93 c/c o disposto na Resolução nº 174/2017 do CNMP, e,
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece em seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados
pela Constituição da República, conforme dispõe o seu art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal elenca, dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, além da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de
discriminação (CF, art. 3º, I e IV);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º, "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que o art. 206, inc. I, da Constituição Federal prevê que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola, bem como, que a educação seja assegurada com atendimento educacional especializado a
pessoa com deficiência, preferencialmente na rede de ensino regular, conforme o artigo 208, inc. III da Magna Carta;
CONSIDERANDO que o princípio da isonomia, insculpido no art. 5º da Constituição Federal e o Decreto nº 3.956/2001, que ratificou no Brasil
a Convenção da Guatemala, proíbe as diferenciações baseadas em deficiência, mormente se for restringido o acesso da pessoa com
deficiência aos mesmos direitos que às demais pessoas sem deficiência, como é o caso do direito à educação;
CONSIDERANDO que a CONVENÇÃO DA ONU SOBRE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ratificada no Brasil pelo Decreto nº
6.949/2009, com força de emenda constitucional, determina em seu art. 24 que "os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com
deficiência à educação" e "para realizar este direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades deverão assegurar um sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida";
CONSIDERANDO que a Lei nº 7.853/89 prevê:
Art. 2°. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes
da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no
âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objeto desta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de
outras, as seguintes medidas:
I - na área da educação:
a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré- escolar, as de 1º
e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios;
a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas;
a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino;
o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam
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internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores de deficiência;
o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e
bolsas de estudo;
a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se
integrarem no sistema regular de ensino;
CONSIDERANDO que no intuito de concretizar o novo conceito de pessoa com deficiência e a nova política educacional proposta pelas normas
internacionais, o Brasil estabeleceu em seu Plano Nacional de Educação - PNE, meta 4, aprovado pela Lei nº 13.1005/2014, a universalização do
acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados;
CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394/1996 (artigos 58, 59 e parágrafo único do artigo 60) que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional e a Lei nº 8.069/1990 (artigos 4º, 53,54, 208) que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências,
também abordaram o tema da educação da pessoa com deficiência sob a perspectiva da inclusão;
CONSIDERANDO que a recente Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira da Inclusão, tratou do tema, em capítulo próprio (artigos 27 e 28), dispondo
que "a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao
longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e
sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem", impondo como "dever do Estado, da família, da comunidade
escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência
e discriminação", elencando no artigo 28 medidas a serem implementadas com vistas a atingir tal finalidade;
CONSIDERANDO que a LBI inovou ainda, ao trazer ao nosso ordenamento jurídico o conceito de discriminação nos seguintes termos:
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de
discriminação.
§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o
propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com
deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. (...)
CONSIDERANDO que a mesma Lei, avançou mais ainda, na garantia da educação das pessoas com deficiência ao alterar o artigo 8º da Lei
7853/89, definindo que:
Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de
qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)(...)
§ 1º Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 (dezoito) anos, a pena é agravada em 1/3 (um terço). (Incluído pela Lei
nº 13.146, de 2015) (Vigência)(...)
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, estabelece em seu artigo 1º, § 2º, que "a pessoa com transtorno do
espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais", prevendo ainda, em seu artigo 3º, IV, que são direitos da
pessoa com transtorno do espectro autista, dentre outros, o acesso à educação e ao ensino profissionalizante;
CONSIDERANDO que a mesma Lei, prevê ainda:
Art. 7º O gestor escolar, ou autoridade competente, que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo
de deficiência, será punido com multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários-mínimos.
§ 1º Em caso de reincidência, apurada por processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, haverá a perda do cargo.
CONSIDERANDO que no mesmo sentido, o Decreto nº 8.368/2014, que regulamenta a Lei acima mencionada, dispõe:
Art. 1º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.
Parágrafo único. Aplicam-se às pessoas com transtorno do espectro autista os direitos e obrigações previstos na Convenção Internacional sobre
os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, e na legislação
pertinente às pessoas com deficiência.
Art. 4º É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à
educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação
superior.
§ 1º O direito de que trata o caput será assegurado nas políticas de educação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, de
acordo com os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
§ 2º Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados
pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará
acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012.
Art. 5º Ao tomar conhecimento da recusa de matrícula, o órgão competente ouvirá o gestor escolar e decidirá pela aplicação da multa de que
trata o caput do art. 7º da Lei nº 12.764, de 2012.
§ 1º Caberá ao Ministério da Educação a aplicação da multa de que trata o caput, no âmbito dos estabelecimentos de ensino a ele vinculados e
das instituições de educação superior privadas, observado o procedimento previsto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
§ 2º O Ministério da Educação dará ciência da instauração do processo administrativo para aplicação da multa ao Ministério Público e ao
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Conade.
§ 3º O valor da multa será calculado tomando-se por base o número de matrículas recusadas pelo gestor, as justificativas apresentadas e a
reincidência.
Art. 6º Qualquer interessado poderá denunciar a recusa da matrícula de estudantes com deficiência ao órgão administrativo competente.
CONSIDERANDO que em âmbito Estadual, a Lei nº 6.653, publicada em 15 de maio de 2015, que Institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência
do Estado do Piauí e dá outras providências, o qual em consonância com as normas já citadas, destina-se a estabelecer as diretrizes e normas
gerais, bem como os critérios básicos para assegurar a proteção e promover a inclusão social das pessoas com deficiência, garantindo-lhes o
exercício pleno e em condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;
CONSIDERANDO que no tocante ao uso da máscara de proteção individual durante a vigência das medidas para enfrentamento da Pandemia da
COVID-19, especialmente no que tange às pessoas com transtorno do espectro autista, contamos com legislação Federal e Estadual que
regulamentam a matéria:
LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.
Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de
regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo federal, para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias
públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em: (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) (...)
§ 7º A obrigação prevista no caput deste artigo será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência
intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção
facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 (três) anos de idade.
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(Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)
DECRETO Nº 19.163, DE 19 DE AGOSTO DE 2020.
Altera o Decreto 19.055, de 25 de junho de 2020, que dispõe sobre a aplicação de multa pela transgressão ao uso obrigatório de máscara de
proteção facial, e dá outras providências.
Art. 1º - o art.2º do Decreto 19.055, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º
§3º Não se aplicam as disposições do caput do art. 2º, nas seguintes situações:
- pessoas com deficiência intelectual, autismo ou transtornos psicossociais que não consigam utilizar máscara;
b)- demais pessoas cuja necessidade seja reconhecida, devendo ser atestada a impossibilidade do uso de máscara pelo serviço de saúde;
§4º Fica recomendado que as pessoas referidas no §3º, devem permanecer em suas residências em razão de maior exposição ao risco
de contaminação, evitando saídas que não sejam de extrema necessidade, a exemplo de tratamento de saúde e educacional.
§5º Nos casos previstos no §3º, em hipótese de abordagem pelos agentes fiscais, é facultada a apresentação de documento que comprove a
deficiência intelectual, autismo ou transtornos psicossocial, a exemplo do relatório médico/profissional de saúde, carteiras de identificação
fornecidas pelo Poder Público ou qualquer documento hábil. (Grifo acrescido)
CONSIDERANDO que o Decreto Nº 19.429 DE 08/01/2021, que Aprova o Protocolo Específico com Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SARS- Cov-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, para o ano letivo de 2021, e dá outras providências, assim dispõe:
Protocolo Específico nº 001/2021
B - Critérios Específicos por Níveis educacionais
B.3 - Educação Especial
Fica a cargo das famílias da Educação Especial a decisão sobre o retorno presencial ou acompanhamento remoto das aulas. A escola deve
adotar o Sistema Hibrido com rodízio de alunos a oferta de aulas remotas adaptadas às necessidades dos discentes. Quanto ao uso de
máscaras, deve-se observar as peculiaridades de cada aluno e as recomendações médicas, seguindo-se as demais medidas
higienicossanitárias.
CONSIDERANDO que de acordo com as recomendações sobre o uso de máscaras por crianças e adolescentes na comunidade no contexto da
Covid-19, divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em 21/08/2020, "o
uso da máscara não deve ser exigido por crianças com distúrbios de desenvolvimento, deficiências ou outras condições de saúde", devendo
nesses casos, o uso de máscaras ser avaliado individualmente pelo educador e/ou médico da criança;
CONSIDERANDO que na mesma esteira, a Nota de Alerta: O uso de máscaras faciais em tempo de COVID-19 por crianças e adolescentes:
Uma proposta inicial, publicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 29 de Maio de 2020, esclarece que crianças e adolescentes que
apresentam atrasos no desenvolvimento e condições específicas, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual, transtornos
do comportamento, podem ter mais resistência ao uso da máscara, cabendo nessas situações, tentar um treinamento e avaliar a adesão, de
acordo com a resposta individual de cada criança;
CONSIDERANDO que o direito à educação não envolve apenas uma igualdade formal de condições para o acesso e permanência na escola,
mas também a igualdade material, prestigiada em nosso ordenamento jurídico na concretização de todos os direitos fundamentais;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal reconhece que o acesso à educação consubstancia-se em efetivação da dignidade humana,
fundamento da República e base de todos os direitos fundamentais;
CONSIDERANDO que os educandos com deficiência, que possuem resistência quanto ao uso da máscara de proteção, não podem ser
impedidos de frequentar aulas presenciais;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, estabelece que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade";
CONSIDERANDO os termos da Nota Técnica Nº 01/2021 - CAODEC/MPPI, que tem como EMENTA: PANDEMIA DA COVID-19. DIREITO À
EDUCAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. USO DE MÁSCARAS POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
IMPEDIMENTO DE RESTRIÇÃO À FREQUÊNCIA NAS AULAS PRESENCIAIS.
CONSIDERANDO a existência do PA nº 000050-101/2021, que tem por objeto acompanhar e fiscalizar a retomada das atividades escolares
presenciais nas escolas públicas municipais de ARRAIAL, bem como realizar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a
garantia do direito à educação e cumprimento da legislação,
RESOLVE:
RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE ARRAIAL, na pessoa de seu Secretário Municipal da Educação, a fim de garantir que os educandos com
deficiência, que possuem resistência quanto ao uso da máscara de proteção, não sejam impedidos de frequentar aulas presenciais,
cuja exclusão voluntária pode caracterizar, em tese, violação dos princípios constitucionais da administração pública, a adoção de
todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel cumprimento da legislação de defesa da pessoa com deficiência,
notadamente as seguintes medidas:
1. Assegurar o cumprimento da Legislação Federal e Estadual que dispensa o uso de máscara de proteção por pessoas com transtorno do
espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso
adequado de máscara de proteção, desde que a impossibilidade do uso, seja devidamente atestada por profissional de saúde, esclarecendo que:
a) O aluno com deficiência intelectual, autismo ou transtornos psicossociais não pode ser impedido de frequentar o ambiente escolar por sua
condição especial, se essa for uma opção da família (ensino presencial ou híbrido) e pela impossibilidade do uso da máscara;
Nesses casos, de acordo com as orientações de saúde anteriormente citadas, recomenda-se trabalho individualizado, a fim de que a criança
entenda a necessidade e importância do uso da máscara, bem como, o reforço das demais medidas de prevenção, tais como, higienização das
mãos, do ambiente, o uso da máscara pelos adultos e profissionais que terão contato com a criança dentre outras, que devem ser observadas
pela família e pela comunidade escolar;
c) As recomendações sobre máscaras devem ser adaptadas nessas crianças com base em fatores sociais, culturais e ambientais, sendo
fundamental que todos os prestadores de cuidados adotem medidas essenciais de prevenção e controle de infecções, incluindo o uso de
máscaras, e que os ambientes sejam adaptados para fortalecer essas abordagens.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto recomendado.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência sobre o objeto recomendado e a ilicitude do não cumprimento injustificado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento ou não da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano manifestação escrita e documentação hábil a provar o
fiel cumprimento do recomendado, bem como as justificativas da impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado;
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Página 26

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 827 Disponibilização: Terça-feira, 16 de Março de 2021 Publicação: Quarta-feira, 17 de Março de 2021

Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI e ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC/MPPI para conhecimento, e ao destinatário para conhecimento e cumprimento; e
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifique-se com urgência.
Floriano, 12 de março de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 16/2021
(PA - 000051-101/2021)
RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para
garantir que os educandos com deficiência, que possuem resistência quanto ao uso da máscara de proteção, não sejam impedidos de
frequentar aulas presenciais, cuja exclusão voluntária pode caracterizar, em tese, violação dos princípios constitucionais da
administração pública.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II, III e IX, 196 e 197 da Constituição Federal; artigo 26, incisos I, e artigo 27 e parágrafo
único, inciso IV, da Lei n° 8.625/93; art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93 c/c o disposto na Resolução nº 174/2017 do CNMP, e,
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece em seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados
pela Constituição da República, conforme dispõe o seu art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal elenca, dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, além da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de
discriminação (CF, art. 3º, I e IV);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6.º "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que o art. 206, inc. I, da Constituição Federal prevê que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola, bem como, que a educação seja assegurada com atendimento educacional especializado a
pessoa com deficiência, preferencialmente na rede de ensino regular, conforme o artigo 208, inc. III da Magna Carta;
CONSIDERANDO que o princípio da isonomia, insculpido no art. 5º da Constituição Federal e o Decreto nº 3.956/2001, que ratificou no Brasil
a Convenção da Guatemala, proíbe as diferenciações baseadas em deficiência, mormente se for restringido o acesso da pessoa com
deficiência aos mesmos direitos que às demais pessoas sem deficiência, como é o caso do direito à educação;
CONSIDERANDO que a CONVENÇÃO DA ONU SOBRE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ratificada no Brasil pelo Decreto nº
6.949/2009, com força de emenda constitucional, determina em seu art. 24 que "os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com
deficiência à educação" e "para realizar este direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades deverão assegurar um sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida";
CONSIDERANDO que a Lei nº 7.853/89 prevê:
Art. 2°. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes
da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no
âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objeto desta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de
outras, as seguintes medidas:
I - na área da educação:
a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré- escolar, as de 1º
e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios;
a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas;
a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino;
o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam
internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores de deficiência;
o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e
bolsas de estudo;
a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se
integrarem no sistema regular de ensino;
CONSIDERANDO que no intuito de concretizar o novo conceito de pessoa com deficiência e a nova política educacional proposta pelas normas
internacionais, o Brasil estabeleceu em seu Plano Nacional de Educação - PNE, meta 4, aprovado pela Lei nº 13.1005/2014, a universalização do
acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados;
CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394/1996 (artigos 58, 59 e parágrafo único do artigo 60) que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional e a Lei nº 8.069/1990 (artigos 4º, 53,54, 208) que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências,
também abordaram o tema da educação da pessoa com deficiência sob a perspectiva da inclusão;
CONSIDERANDO que a recente Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira da Inclusão, tratou do tema, em capítulo próprio (artigos 27 e 28), dispondo
que "a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao
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longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e
sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem", impondo como "dever do Estado, da família, da comunidade
escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência
e discriminação", elencando no artigo 28 medidas a serem implementadas com vistas a atingir tal finalidade;
CONSIDERANDO que a LBI inovou ainda, ao trazer ao nosso ordenamento jurídico o conceito de discriminação nos seguintes termos:
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de
discriminação.
§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o
propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com
deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. (...)
CONSIDERANDO que a mesma Lei, avançou mais ainda, na garantia da educação das pessoas com deficiência ao alterar o artigo 8º da Lei
7853/89, definindo que:
Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de
qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)(...)
§ 1º Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 (dezoito) anos, a pena é agravada em 1/3 (um terço). (Incluído pela Lei
nº 13.146, de 2015) (Vigência)(...)
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, estabelece em seu artigo 1º, § 2º, que "a pessoa com transtorno do
espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais", prevendo ainda, em seu artigo 3º, IV, que são direitos da
pessoa com transtorno do espectro autista, dentre outros, o acesso à educação e ao ensino profissionalizante;
CONSIDERANDO que a mesma Lei, prevê ainda:
Art. 7º O gestor escolar, ou autoridade competente, que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo
de deficiência, será punido com multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários-mínimos.
§ 1º Em caso de reincidência, apurada por processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, haverá a perda do cargo.
CONSIDERANDO que no mesmo sentido, o Decreto nº 8.368/2014, que regulamenta a Lei acima mencionada, dispõe:
Art. 1º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.
Parágrafo único. Aplicam-se às pessoas com transtorno do espectro autista os direitos e obrigações previstos na Convenção Internacional sobre
os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, e na legislação
pertinente às pessoas com deficiência.
Art. 4º É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à
educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação
superior.
§ 1º O direito de que trata o caput será assegurado nas políticas de educação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, de
acordo com os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
§ 2º Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados
pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará
acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012.
Art. 5º Ao tomar conhecimento da recusa de matrícula, o órgão competente ouvirá o gestor escolar e decidirá pela aplicação da multa de que
trata o caput do art. 7º da Lei nº 12.764, de 2012.
§ 1º Caberá ao Ministério da Educação a aplicação da multa de que trata o caput, no âmbito dos estabelecimentos de ensino a ele vinculados e
das instituições de educação superior privadas, observado o procedimento previsto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
§ 2º O Ministério da Educação dará ciência da instauração do processo administrativo para aplicação da multa ao Ministério Público e ao
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Conade.
§ 3º O valor da multa será calculado tomando-se por base o número de matrículas recusadas pelo gestor, as justificativas apresentadas e a
reincidência.
Art. 6º Qualquer interessado poderá denunciar a recusa da matrícula de estudantes com deficiência ao órgão administrativo competente.
CONSIDERANDO que em âmbito Estadual, a Lei nº 6.653, publicada em 15 de maio de 2015, que Institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência
do Estado do Piauí e dá outras providências, o qual em consonância com as normas já citadas, destina-se a estabelecer as diretrizes e normas
gerais, bem como os critérios básicos para assegurar a proteção e promover a inclusão social das pessoas com deficiência, garantindo-lhes o
exercício pleno e em condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;
CONSIDERANDO que no tocante ao uso da máscara de proteção individual durante a vigência das medidas para enfrentamento da Pandemia da
COVID-19, especialmente no que tange às pessoas com transtorno do espectro autista, contamos com legislação Federal e Estadual que
regulamentam a matéria:
LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.
Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de
regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo federal, para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias
públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em: (Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020) (...)
§ 7º A obrigação prevista no caput deste artigo será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência
intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção
facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 (três) anos de idade.
(Incluído pela Lei nº 14.019, de 2020)
DECRETO Nº 19.163, DE 19 DE AGOSTO DE 2020.
Altera o Decreto 19.055, de 25 de junho de 2020, que dispõe sobre a aplicação de multa pela transgressão ao uso obrigatório de máscara de
proteção facial, e dá outras providências.
Art. 1º - o art.2º do Decreto 19.055, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º
§3º Não se aplicam as disposições do caput do art. 2º, nas seguintes situações:
- pessoas com deficiência intelectual, autismo ou transtornos psicossociais que não consigam utilizar máscara;
b)- demais pessoas cuja necessidade seja reconhecida, devendo ser atestada a impossibilidade do uso de máscara pelo serviço de saúde;
§4º Fica recomendado que as pessoas referidas no §3º, devem permanecer em suas residências em razão de maior exposição ao risco
de contaminação, evitando saídas que não sejam de extrema necessidade, a exemplo de tratamento de saúde e educacional.
§5º Nos casos previstos no §3º, em hipótese de abordagem pelos agentes fiscais, é facultada a apresentação de documento que comprove a
deficiência intelectual, autismo ou transtornos psicossocial, a exemplo do relatório médico/profissional de saúde, carteiras de identificação
fornecidas pelo Poder Público ou qualquer documento hábil. (Grifo acrescido)
CONSIDERANDO que o Decreto Nº 19429 DE 08/01/2021, que Aprova o Protocolo Específico com Medidas de Prevenção e Controle da
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Disseminação do SARS- Cov-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, para o ano letivo de 2021, e dá outras providências, assim dispõe:
Protocolo Específico nº 001/2021
B - Critérios Específicos por Níveis educacionais
B.3 - Educação Especial
Fica a cargo das famílias da Educação Especial a decisão sobre o retorno presencial ou acompanhamento remoto das aulas. A escola deve
adotar o Sistema Hibrido com rodízio de alunos a oferta de aulas remotas adaptadas às necessidades dos discentes. Quanto ao uso de
máscaras, deve-se observar as peculiaridades de cada aluno e as recomendações médicas, seguindo-se as demais medidas
higienicossanitárias.
CONSIDERANDO que de acordo com as recomendações sobre o uso de máscaras por crianças e adolescentes na comunidade no contexto da
Covid-19, divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em 21/08/2020, "o
uso da máscara não deve ser exigido por crianças com distúrbios de desenvolvimento, deficiências ou outras condições de saúde", devendo
nesses casos, o uso de máscaras ser avaliado individualmente pelo educador e/ou médico da criança;
CONSIDERANDO que na mesma esteira, a Nota de Alerta: O uso de máscaras faciais em tempo de COVID-19 por crianças e adolescentes:
Uma proposta inicial, publicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 29 de Maio de 2020, esclarece que crianças e adolescentes que
apresentam atrasos no desenvolvimento e condições específicas, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual, transtornos
do comportamento, podem ter mais resistência ao uso da máscara, cabendo nessas situações, tentar um treinamento e avaliar a adesão, de
acordo com a resposta individual de cada criança;
CONSIDERANDO que o direito à educação não envolve apenas uma igualdade formal de condições para o acesso e permanência na escola,
mas também a igualdade material, prestigiada em nosso ordenamento jurídico na concretização de todos os direitos fundamentais;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal reconhece que o acesso à educação consubstancia-se em efetivação da dignidade humana,
fundamento da República e base de todos os direitos fundamentais;
CONSIDERANDO que os educandos com deficiência, que possuem resistência quanto ao uso da máscara de proteção, não podem ser
impedidos de frequentar aulas presenciais;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, estabelece que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade";
CONSIDERANDO os termos da Nota Técnica Nº 01/2021 - CAODEC/MPPI, que tem como EMENTA: PANDEMIA DA COVID-19. DIREITO À
EDUCAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. USO DE MÁSCARAS POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
IMPEDIMENTO DE RESTRIÇÃO À FREQUÊNCIA NAS AULAS PRESENCIAIS.
CONSIDERANDO a existência do PA nº 000051-101/2021, que tem por objeto acompanhar e fiscalizar a retomada das atividades escolares
presenciais nas escolas públicas municipais de FRANCISCO AYRES, bem como realizar as medidas extrajudiciais e judiciais
necessárias para a garantia do direito à educação e cumprimento da legislação,
RESOLVE:
RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, na pessoa de seu Secretário Municipal da Educação, a fim de garantir que os
educandos com deficiência, que possuem resistência quanto ao uso da máscara de proteção, não sejam impedidos de frequentar aulas
presenciais, cuja exclusão voluntária pode caracterizar, em tese, violação dos princípios constitucionais da administração pública, a
adoção de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para o fiel cumprimento da legislação de defesa da pessoa com
deficiência, notadamente as seguintes medidas:
1. Assegurar o cumprimento da Legislação Federal e Estadual que dispensa o uso de máscara de proteção por pessoas com transtorno do
espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso
adequado de máscara de proteção, desde que a impossibilidade do uso, seja devidamente atestada por profissional de saúde, esclarecendo que:
a) O aluno com deficiência intelectual, autismo ou transtornos psicossociais não pode ser impedido de frequentar o ambiente escolar por sua
condição especial, se essa for uma opção da família (ensino presencial ou híbrido) e pela impossibilidade do uso da máscara;
Nesses casos, de acordo com as orientações de saúde anteriormente citadas, recomenda-se trabalho individualizado, a fim de que a criança
entenda a necessidade e importância do uso da máscara, bem como, o reforço das demais medidas de prevenção, tais como, higienização das
mãos, do ambiente, o uso da máscara pelos adultos e profissionais que terão contato com a criança dentre outras, que devem ser observadas
pela família e pela comunidade escolar;
c) As recomendações sobre máscaras devem ser adaptadas nessas crianças com base em fatores sociais, culturais e ambientais, sendo
fundamental que todos os prestadores de cuidados adotem medidas essenciais de prevenção e controle de infecções, incluindo o uso de
máscaras, e que os ambientes sejam adaptados para fortalecer essas abordagens.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto recomendado.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência sobre o objeto recomendado e a ilicitude do não cumprimento injustificado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento ou não da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano manifestação escrita e documentação hábil a provar o
fiel cumprimento do recomendado, bem como as justificativas da impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado;
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI e ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Educação e Cidadania - CAODEC/MPPI para conhecimento, e ao destinatário para conhecimento e cumprimento; e
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifique-se com urgência.
Floriano, 12 de março de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
PORTARIA Nº 73/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do PODER LEGISLATIVO do MUNICÍPIO DE
FLORIANO, no que se refere à publicação dos Anexos constitutivos dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), referentes ao exercício
financeiro de 2021, a fim de possibilitar a efetiva fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle externo e sociedade
em geral, à luz dos princípios da Administração Pública.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
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que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e
art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO a função constitucional do Ministério Público como fiscal da gestão e aplicação dos recursos públicos;
CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 32, de 29 de novembro de 2012, que dispõe sobre a forma e prazo de prestação de contas da
administração pública municipal direta e indireta ao Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências;
CONSIDERANDO o conteúdo do Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério Público Estadual do Piauí e o Diário Oficial dos
Municípios, que dispõe sobre as publicações dos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do Estado e Municípios;
CONSIDERANDO que a publicação dos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do Estado e Municípios (Executivo e
Legislativo) visa possibilitar o acompanhamento e fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle externo e sociedade em
geral, dando à administração pública a devida transparência;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que vários municípios piauienses não estão cumprindo com o dever de publicação dos relatórios previstos na LRF dentro dos
prazos definidos, omissão que está impossibilitando ao acompanhamento e fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle
externo e sociedade em geral;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127 e 129, III da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE FLORIANO, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar o
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do PODER LEGISLATIVO do MUNICÍPIO DE FLORIANO, no que se refere à
publicação dos Anexos constitutivos dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), referentes ao exercício financeiro de 2021, a fim de
possibilitar a efetiva fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle externo e sociedade em geral, à luz dos
princípios da Administração Pública, inclusive tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam necessárias, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CACOP e
CSMP para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano, 11 de março de 2021.
_________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 73/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do PODER LEGISLATIVO do MUNICÍPIO DE
FLORIANO, no que se refere à publicação dos Anexos constitutivos dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), referentes ao exercício
financeiro de 2021, a fim de possibilitar a efetiva fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle externo e sociedade
em geral, à luz dos princípios da Administração Pública.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e
art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO a função constitucional do Ministério Público como fiscal da gestão e aplicação dos recursos públicos;
CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 32, de 29 de novembro de 2012, que dispõe sobre a forma e prazo de prestação de contas da
administração pública municipal direta e indireta ao Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências;
CONSIDERANDO o conteúdo do Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério Público Estadual do Piauí e o Diário Oficial dos
Municípios, que dispõe sobre as publicações dos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do Estado e Municípios;
CONSIDERANDO que a publicação dos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do Estado e Municípios (Executivo e
Legislativo) visa possibilitar o acompanhamento e fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle externo e sociedade em
geral, dando à administração pública a devida transparência;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que vários municípios piauienses não estão cumprindo com o dever de publicação dos relatórios previstos na LRF dentro dos
prazos definidos, omissão que está impossibilitando ao acompanhamento e fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle
externo e sociedade em geral;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127 e 129, III da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE FLORIANO, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar o
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cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do PODER LEGISLATIVO do MUNICÍPIO DE FLORIANO, no que se refere à
publicação dos Anexos constitutivos dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), referentes ao exercício financeiro de 2021, a fim de
possibilitar a efetiva fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de controle externo e sociedade em geral, à luz dos
princípios da Administração Pública, inclusive tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam necessárias, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CACOP e
CSMP para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano, 11 de março de 2021.
_________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça

3.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOSÉ DE FREITAS-PI16275
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 006/2021
Objetivo: correição interna anual da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas.
Origem: art. 5º, § 2º, Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 001/2017 e Ato nº 01/2021 - CGMP-PI
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
(Portaria 006/2021)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, em JOSÉ DE FREITAS, pela 2ª Promotoria de José de Freitas (área cível), presentada pelo
subscritor, com espeque nas funções e atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, caput, 129, 206, da Lei Maior; 25, IV, "a", 26, 27, I a IV,
parágrafo único, I a IV, da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); e, 37, I, "a" a "c", II a XIII, da Lei Complementar
Estadual n. 12/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí), e
CONSIDERANDO:
1 Ser de todo recomendável o controle do andamento das demandas judiciais e extrajudiciais, bem como do regular acompanhamento das
atividades ministeriais da Promotoria de Justiça;
2 A obrigatoriedade de realização de correição interna anual, em março, no âmbito das Promotorias de Justiça do Estado do Piauí (art. 5º, § 2º,
Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI nº 001/2017 e Ato nº 01/2021 - CGMP-PI);
3 As deficiências material, física e humana que assoberbam as Promotorias de Justiça, bem como a acumulação de todos os órgãos ministeriais
em José de Freitas, inclusive da função eleitoral;
4 Silente o ato correicional sobre a duração da correição interna,
RESOLVE:
Determinar instauração da CORREIÇÃO INTERNA ANUALna 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOSÉ DE FREITAScom início em 15.03.2021
(segunda-feira), às 8h, e término em 31.03.2021 (quarta-feira), às 15h, abrangendo as atividades deste órgão nos últimos 12 (doze) meses, a
qual será presidida pelo promotordejustiçasubscritoesecretariada, à falta de técnicos e analistas, pelosJOICE RODRIGUES TEIXEIRAe
RICARDO DE CÍCERO DE ALENCAR, aos quais jálhes determino tomarem as seguintes providências:
remeter cópia desta portaria à Corregedoria Geral do Ministério Público do Piauí, informando da realização da correição interna;
remeter também a portaria ao setor de publicações para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí (DOEMP);
publicar a referida portaria nos murais da Promotoria e do Fórum, bem como enviá-la às rádios da cidade para divulgação;
preencher e encaminhar cópia dos relatórios e planilhas correspondentes, empós a conclusão dos trabalhos correcionais, à Corregedoria Geral
do Ministério Público, promovendo-se o arquivamento dos originais em pasta própria da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas;
informar que durante todo o período correcional serão examinados os arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos afeitos à 2ª
Promotoria de Justiça de José de Freitas para fins de preenchimento dos Anexos III, IV, V, VI, VII, X, e XI do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI no
01/2017 e Ato nº 01/2021 - CGMP-PI.
José de Freitas, aos 02 de março de 2021, às 08h04min.
Flávio Teixeira de Abreu Júnior
Promotor de Justiça

3.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO-PI16276
NOTÍCIA DE FATO Nº 43/2020
CONVERSÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 08/2021
PORTARIA Nº 08/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas funções
constitucionais, com fundamento nos arts. 129, incisos II e III da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8625/93,
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do Art. 8º da Resolução CNMP nº 174, de 04/07/2017, a
instauração e instrução dos procedimentos administrativos é de responsabilidade dos órgãos de execução para acompanhamento de políticas e
instituições públicas;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 43/2020/PJR-MPPI, SIMP Nº 000843-170/2020, em tramitação nesta Promotoria de Justiça, que trata de
situação narrada pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, que Raimunda Maria da Conceição (88 anos) sofre
violência física, verbal, psicológica, financeira e patrimonial por parte do neto, Dênis da Cruz Rodrigues (29 anos);
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade do acompanhamento da situação em comento;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pelo art. 8º da Resolução n° 174/2017 do CNMP, é o instrumento adequado para
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;
CONSIDERANDO as disposições constantes no Estatuto do Idoso - Lei 10.741/2003.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 43/2020 (SIMP 000843-170/2020) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 08/2021/PJR-MPPI, visando
dar continuidade à apuração dos fatos acima mencionados, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
AUTUAÇÃO do Procedimento Administrativo, com registro no livro apropriado;
PUBLICAÇÃO e REGISTRO desta Portaria no mural da Promotoria de Justiça de Regeneração/PI e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de
Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
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EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Delegacia Regional de Polícia Civil de Amarante/PI para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, encaminhe o
respectivo PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO POLICIAL já requisitado por este Órgão Ministerial, devidamente finalizado, na forma do art. 10,
§1º, do CPP, para que possa ser tomado as devidas providências; e
Determino que seja oficiado o CREAS do Município de Regeneração-PI requisitando que encaminhe a este Órgão Ministerial, até o último dia
útil de cada mês, Relatório de Visita Domiciliar para fins de acompanhamento do caso.
Nomeia-se a Assessora de Promotoria, Thamyres Lima dos Santos - mat. n° 15.521, o Assessor de Promotoria, Luiz Augusto Soares Santos,
mat. n°15.240, e a servidora cedida Iristania Pereira de Araújo Nascimento, para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso
V da Resolução nº 23 do CNMP.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 04 de Março de 2021.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
NOTÍCIA DE FATO Nº 42/2020
CONVERSÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 09/2021
PORTARIA Nº 09/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas funções
constitucionais, com fundamento nos arts. 129, incisos II e III da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8625/93,
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do Art. 8º da Resolução CNMP nº 174, de 04/07/2017, a
instauração e instrução dos procedimentos administrativos é de responsabilidade dos órgãos de execução para acompanhamento de políticas e
instituições públicas;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 42/2020/PJR-MPPI, SIMP Nº 000842-170/2020, em tramitação nesta Promotoria de Justiça, que trata
Reclamação encaminhada pela Ouvidoria do MPPI (Protocolo nº 3492/2020) noticiando a falha e interrupção constante do fornecimento de água
pela Empresa AGESPISA no município de Regeneração-PI, mais precisamente na rua do Fio, Bairro Alto do Balanço.
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo, instituído pelo art. 8º da Resolução n° 174/2017 do CNMP, é o instrumento adequado para
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;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade do acompanhamento da situação em comento;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 42/2020 (SIMP 000842-170/2020) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 09/2021/PJR-MPPI, visando
dar continuidade à apuração dos fatos acima mencionados, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
AUTUAÇÃO do Procedimento Administrativo, com registro no livro apropriado;
PUBLICAÇÃO e REGISTRO desta Portaria no mural da Promotoria de Justiça de Regeneração/PI e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de
Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Presidente da EMPRESA AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A e ao Diretor da Regional
Regeneração-PI para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prestarem esclarecimentos e/ou informações sobre a Reclamação (Protocolo nº
3492/2020) de falha no fornecimento do serviço no município de Regeneração/PI, bem como, caso reconheça a falha, apresentar de forma
IMEDIATA solução que atenda de maneira específica ao caso denunciado.
Nomeia-se a Assessora de Promotoria, Thamyres Lima dos Santos - mat. n° 15.521, o Assessor de Promotoria, Luiz Augusto Soares Santos,
mat. n°15.240, e a servidora cedida Iristania Pereira de Araújo Nascimento, para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso
V da Resolução nº 23 do CNMP.
Cumpra-se.
Regeneração/PI, 04 de Março de 2021.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça

3.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GILBUÉS-PI16277
PORTARIA Nº 010/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Gilbués/PI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 125, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "a", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e,
CONSIDERANDO que tramita na Promotoria de Justiça de Gilbués/PI, o Inquérito Civil nº 03/2018 (SIMP nº 000037-245/2018), oriundo da extinta
Promotoria de Santa Filomena-PI, instaurado para apuração de suposta degradação do Rio Mateiro, situado no Município de Santa Filomena,
bem como a identificação dos autores dos fatos noticiados, para fins de responsabilização;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 9º da Resolução CNMP nº 23/2007, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01
(um) ano, prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de
diligências;
CONSIDERANDO que, a despeito do IC nº 003/2018 ter sido instaurado em 26.02.2018, ainda estão pendentes diligências imprescindíveis ao
esclarecimento dos fatos,
RESOLVE:
PRORROGAR, POR 01 ANO, O PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 003/2018 (SIMP nº 000037-245/2018), COM
EFEITO RETROATIVO A 21.08.2020.
NOMEAR o servidor Gesy Rodrigues Lira, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como Secretário neste
Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do Procedimento;
DETERMINAR:
A juntada da presente Portaria aos autos do IC supracitado, procedendo-se às devidas anotações no sistema eletrônico (SIMP), bem como,
arquivando-se cópia na pasta própria;
A afixação de cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Gilbués /PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, para fins de
divulgação e conhecimento público;
A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público) e ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº 001/2008 do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e divulgação
no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
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O cumprimento da diligência determinada na portaria (nº 064/2019) de fl. 23/25.
Após o cumprimento das diligências, conclusos para
novas deliberações.
Comunicações de praxe. Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
PORTARIA Nº 011/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Gilbués/PI, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 125, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e,
CONSIDERANDO que tramita na Promotoria de Justiça de Gilbués/PI, o Inquérito Civil nº 042/2018 (SIMP nº 000386-208/2017),
instaurado para apuração de supostas irregularidades na contratação, pelo Município de Barreiras do Piauí/PI, de escritórios de
advocacia, durante os anos de 2008 a 2012;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 9º da Resolução CNMP nº 23/2007, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01
(um) ano, prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de
diligências;
CONSIDERANDO que, a despeito do IC nº 042/2018 ter sido instaurado em 27.03.2018, ainda estão pendentes diligências imprescindíveis ao
esclarecimento dos fatos,
RESOLVE:
PRORROGAR, POR 01 ANO, O PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 042/2018 (SIMP nº 000386-208/2017), COM
EFEITO RETROATIVO A 19.09.2020.
NOMEAR o servidor Gesy Rodrigues Lira, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como Secretário
neste Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do
Procedimento;
DETERMINAR:
A juntada da presente Portaria aos autos do IC supracitado, procedendo-se às devidas anotações no sistema eletrônico (SIMP), bem
como, arquivando-se cópia na pasta própria;
A afixação de cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Gilbués /PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias,
para fins de divulgação e conhecimento público;
A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente 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 disposto no art. 6°, §1°, da
Resolução nº 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e
divulgação no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
Reitere os ofícios ao Municipio de Barreiras do Piauí e o Diretor da Secretaria Judiciaria da Vara Única de Gilbués.
Após o cumprimento das diligências, conclusos para novas deliberações.
Comunicações de praxe. Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
PORTARIA Nº 012/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Gilbués/PI, no uso de suas
atribuições Constitucionais (Constituição Federal, arts. 127, 129, III) e Legais (Lei n° 7.347/85, art. 8°, § 1°; Lei n° 8.625/93, art. 25, IV, "a"; e Lei
nº 8.429/92, art. 22), e,
CONSIDERANDO que tramita na Promotoria de Justiça de Gilbués/PI, o Inquérito Civil nº 024/2019 (SIMP nº 000689-208/2018), instaurado para
apuração de supostas irregularidades em processo de licitação (Processo Administrativo nº 018/2017, Procedimento nº 016/2017, modalidade
Tomada de Preço) realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Filomena-PI, mais precisamente a falta de disponibilização completa do Edital
que regulamenta o certame no website do TCE/PI;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
CONSIDERANDO que em conformidade com os dispositivos acima citados, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01 (um) ano,
prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente IC nº 024/2019 já findou;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
RESOLVE:
PRORROGAR, POR 01 ANO, O PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 024/2019 (SIMP nº 000689-208/2019), COM
EFEITO RETROATIVO A 19.09.2020.
NOMEAR o servidor Gesy Rodrigues Lira, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como Secretário neste
Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do Procedimento;
DETERMINAR:
A autuação da presente Portaria, juntamente com os autos da Notícia de Fato supracitada, registrando-se no sistema eletrônico (SIMP) e em livro
próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
A afixação de cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Gilbués /PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, para fins de
divulgação e conhecimento público;
A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente 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 disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº
001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e divulgação
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no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
O cumprimento das diligências determinadas na Portaria nº 99/2019, fls. 02/04.
Comunicações de praxe. Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 013/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Gilbués/PI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 125, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "a", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e,
CONSIDERANDO que tramita na Promotoria de Justiça de Gilbués/PI o
Inquérito Civil nº 03/2012 (SIMP nº 000063-245/2018), oriundo da extinta
Promotoria de Santa Filomena-PI, instaurado para apuração de danos
ambientais oriundos de suposto desmatamento de área situada no
Município de Santa Filomena, na Serra Fortaleza, na "Fazenda Cristalina";
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
CONSIDERANDO que o prazo estabelecido para conclusão do Inquérito Civil em comento já se exauriu e que há necessidade de diligências
complementares;
RESOLVE:
PRORROGAR, POR 01 ANO, O PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 003/2012 (SIMP nº 000063-245/2018);
NOMEAR o servidor Gesy Rodrigues Lira, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como Secretário neste
Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do Procedimento;
DETERMINAR:
A juntada da presente Portaria aos autos do IC supracitado, procedendo-se às devidas anotações no sistema eletrônico (SIMP), bem como,
arquivando-se cópia na pasta própria;
A afixação de cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Gilbués /PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, para fins de
divulgação e conhecimento público;
A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público) e ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº 001/2008 do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e divulgação
no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
Após o cumprimento das diligências, conclusos para novas deliberações.
Comunicações de praxe. Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
PORTARIA Nº 014/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Gilbués/PI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 125, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "a", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e,
CONSIDERANDO que tramita, na Promotoria de Justiça de Gilbués, o Inquérito Civil nº 001/2014, oriundo da extinta Promotoria de
Monte Alegre do Piauí/PI, que visa apurar as irregularidades no pagamento dos professores públicos municipais, durante o ano de
2014;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
CONSIDERANDO que o prazo estabelecido para conclusão do Inquérito Civil em comento já se exauriu e que há necessidade de diligências
complementares;
RESOLVE:
PRORROGAR, POR 01 ANO, O PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL nº 01/2014 (SIMP n° 000041-298/2018), COM EFEITO
RETROATIVO A 31/10/2020;
NOMEAR o servidor Gesy Rodrigues Lira, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como Secretário neste
Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do Procedimento;
DETERMINAR:
A juntada da presente Portaria aos autos do IC supracitado, procedendo-se às devidas anotações no sistema eletrônico (SIMP), bem como,
arquivando-se cópia na pasta própria;
A afixação de cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Gilbués /PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, para fins de
divulgação e conhecimento público;
A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio de Combate à
Corrupção e Defesa do Patrimonio Público (CACOP), para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº 001/2008 do
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e divulgação
no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
O cumprimento das diligências determinadas à fl. 542/543;
Após o cumprimento das diligências, conclusos para novas deliberações.
Comunicações de praxe. Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
PORTARIA Nº 015/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Gilbués/PI, no uso das
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atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 125, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "a", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e,
CONSIDERANDO que tramita na Promotoria de Justiça de Gilbués/PI, o Inquérito Civil nº 06/2018 (SIMP nº 000059-245/2018), oriundo da extinta
Promotoria de Santa Filomena/PI, instaurado para apuração de possíveis irregularidades ambientais decorrentes do empreendimento "Fazenda
Condomínio Geminiani", situada no Município de Santa Filomena/PI;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório;
CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 9º da Resolução CNMP nº 23/2007, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01
(um) ano, prorrogável pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de
diligências;
CONSIDERANDO que, a despeito do IC nº 006/2018 ter sido instaurado em 27.03.2018, ainda estão pendentes diligências imprescindíveis ao
esclarecimento dos fatos,
RESOLVE:
PRORROGAR, POR 01 ANO, O PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Nº 006/2018 (SIMP nº 000059-245/2018), COM EFEITO RETROATIVO A 19.09.2020.
NOMEAR o servidor Gesy Rodrigues Lira, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como Secretário neste
Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do Procedimento;
DETERMINAR:
A juntada da presente Portaria aos autos do IC supracitado, procedendo-se às devidas anotações no sistema eletrônico (SIMP), bem como,
arquivando-se cópia na pasta própria;
A afixação de cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Gilbués /PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, para fins de
divulgação e conhecimento público;
A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público) e ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), para conhecimento, conforme disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº 001/2008 do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e divulgação
no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
O cumprimento das diligências determinadas no despacho de fls. 141/142.
Após o cumprimento das diligências, conclusos para
novas deliberações.
Comunicações de praxe. Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 016/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Gilbués/PI, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e,
CONSIDERANDO que tramita na Promotoria de Justiça de Gilbués/PI, a Noticia de Fato nº 83/2019 (SIMP n° 000516-208/2019), que visa
apurar diversas irregularidades apontadas pelo Municipio de Santas Filomenda na execução do projeto de implementação do sistema
de esgotamento sanitário em Santa Filomena sobre responsabilidades da CODEVASF;
CONSIDERANDO que os fatos denunciados decorrem do declínio de atribuição promovido pelo Ministério Público Federal (Autos nº
1.27.005.000120/2018-03), no qual o Municipio de Santa Filomena representou a CODEVASF e, juntou como indício mínimo de provas
apenas em relação aos fatos: a) fotos das irregularidades; b) oficio da AGESPISA informando a constatação das irregularidades na obra
do sistema de esgotamento sanitário; c) Relatório de vistoria da GERENCIA DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO GESES - AGESPISA;
CONSIDERANDO que o prazo estabelecido para conclusão da Notícia de Fato em comento se exauriu e que há necessidade de investigação
para subsidiar a eficaz atuação do Ministério Público;
CONSIDERANDO que as irregularidades noticiadas, em tese, podem configurar ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como o da Resolução nº 01/2008,
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), que regulamentam a instauração e tramitação do inquérito civil e do procedimento
preparatório,
RESOLVE:
CONVERTER, EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, A NOTICIA DE FATO nº 83/2019 (SIMP n° 000516-208/2019), para apuração dos fatos nele
relatados. E o faz com a finalidade de subsidiar, ao final, medidas extrajudiciais ou judiciais adequadas à prevenção e correção de eventuais
irregularidades, bem como, se for o caso, a responsabilização do(s) autor(es);
NOMEAR o servidor Gesy Rodrigues Lira, ocupante do Cargo de Assessor de Promotor de Justiça, para funcionar como Secretária neste
Procedimento de Inquérito Civil, diligenciando o cumprimento das determinações, bem como zelando pelo respeito ao prazo para conclusão do
Procedimento;
DETERMINAR:
A autuação da presente Portaria juntamente com os autos da NF supracitado, registrando-se no sistema eletrônico (SIMP) e em livro
próprio, bem como arquivando-se cópia na pasta respectiva;
A afixação de cópia desta Portaria no saguão da sede da Promotoria de Justiça de Gilbués /PI, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias,
para fins de divulgação e conhecimento público;
A remessa, por meio eletrônico, de cópia da presente Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento, conforme
disposto no art. 6°, §1°, da Resolução nº 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A remessa de cópia da presente Portaria ao Setor de Publicações do Ministério Público, para fins de publicação na imprensa oficial e
divulgação no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
A expedição de ofício à CODEVASF, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresente esclarecimentos quanto aos fatos relatados na
representação.
Após o cumprimento das diligências acima mencionadas remeta-se os autos à Assessoria desta Promotoria para para análise do caso e emissão
de parecer, bem como, se for o caso, elaboração de minuta de ação judicial.
Comunicações de praxe. Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
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INQUÉRITO CIVIL N° 01/2014 (SIMP 000041-298/2018)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que as diligências determinadas na Portaria nº 111/2020 de fls. 565/565v, ainda não foram cumpridas.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 01/2014 (SIMP n° 000393-208/2017)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que o Municipio de São Gonçalo do Gurgueia em 05.10.2017, tomou ciente do oficio nº 168/2017 PJ-Gilbués,
através do procurador Douglas Harley Ferreira de Oliveira, porém mantendo se inerte.
Isto posto, DETERMINO que a Secretaria desta Promotoria de Justiça reitere o oficio nº 168/2017/PJ-Gilbués ao Municipio de São Gonçalo do
Gurgueia-PI.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
Inquérito Civil nº 01/2017 (000068-245/2018)
DESPACHO
Vistos em correição.
Compulsando os autos, verifica-se que há suporte probatório suficiente para responsabilização judicial do ex-Prefeito Esdras Avelino Filho,
Pedro Eimard Maia de Sousa (FUNDEB), Geni Helaine B. de A. Braga (FMS) e João Lustosa Avelino (ex-presidente da Câmara Municipal)
pelas irregularidades na prestação de contas anual do Municipio de Santa Filomena, referente ao exercício financeiro de 2009 (Processo TC-E020450/10.
Isto posto, determino a remessa dos presentes autos à Assessoria desta Promotoria de Justiça para fins de elaboração de minuta de
ação judicial.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de marços de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 02/2017 (000062-245/2018)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Em atenção ao Inquérito Civil nº 02/2017 (000062-245/2018), verifico que o prazo investigativo vence em 22.07.2021.
Ademais, compulsando os autos, observa-se que não há comprovação de envio do oficio nº 141/2019 PJ ao SEMAR e nem resposta do oficio.
Isto posto, DETERMINO que a Secretaria desta Promotoria de Justiça reitere o oficio nº 141/2019/PJ-Gilbués à Secretaria Estadual do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR-PI.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 03/2012 (SIMP n° 000063-245/2018)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que as diligências determinadas no despacho, fls. 41 foram cumpridas.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
Inquérito Civil n° 03/2018 (SIMP 000037-245/2018)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que as diligências determinadas na Portaria (nº 064/2019) de fls. 23/25 não cumpridas.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
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INQUÉRITO CIVIL N° 06/2018 (000059-245/2018)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que as diligências determinadas em Portaria de fls. 143/144 ainda não foram cumpridas.
Sem embargo disso, considerando que o prazo para conclusão deste inquérito civil já se exauriu, determino a PRORROGAÇÃO, por 01 ano, do
prazo para conclusão do presente Procedimento, em conformidade com a Resolução nº 23 do CNMP e da Lei nº 7.347/85.
Expeça-se portaria de prorrogação.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
Inquérito Civil nº 07/2018 (000196-208/2018)
DESPACHO
Vistos em correição.
Compulsando os autos, verifica-se que há suporte probatório suficiente para responsabilização judicial do ex-Prefeito EVALDO LOBATO LIMA
pelas irregularidades na prestação de contas anual do Município de São Gonçalo do Gurgueia-PI, referente ao exercício financeiro de 2008
(Processo TC-E-053496/09.
Isto posto, determino a remessa dos presentes autos à Assessoria desta Promotoria de Justiça para fins de elaboração de minuta de
ação judicial.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 08/2015 (SIMP n° 000558-208/2017)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que o Municipio de Barreiras do Piauí foi oficiado em 31.10.2019, mantendo se inerte.
Isto posto, DETERMINO que a Secretaria desta Promotoria de Justiça reitere o oficio nº 114/2019 ao Municipio de Barreiras do Piaui.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça
INQUÉRITO CIVIL N° 11/2012 (000396-208/2017)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Em atenção ao Inquérito Civil nº 11/2012 (000396-208/2017), verifico que o prazo investigativo vence em 25.04.2021.
Ademais, compulsando os autos, observa-se que o Municipio de Gilbués em 25.02.2019, tomou ciente do oficio nº 181/2018 PJ-Gilbués, porém
manteve inerte.
Isto posto, DETERMINO que a Secretaria desta Promotoria de Justiça reitere o oficio nº 181/2018/PJ-Gilbués ao Municipio de Gilbués -PI.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 11/2018 (SIMP 000203-208/2018)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que as diligências determinadas no despacho de fls. 307, ainda não foram cumpridas.
Isto posto, DETERMINO que a Secretaria desta Promotoria de Justiça reitero o ofício requisitando as informações o mais breve possível
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
BEL. JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS
Promotor de Justiça
Titular da 1ª PJ/ Oeiras
Respondendo pela PJ/Gilbués
INQUÉRITO CIVIL N° 14/2019 (000170-208/2016)
DESPACHO
Vistos em correição, etc...
Compulsando os autos, observa-se que o Municipio de Gilbués em 29.10.2019, tomou ciente do oficio nº 129/2019 PJ-Gilbués, através do
procurador Douglas Harley Ferreira de Oliveira, porém manteve inerte.
Verifico ainda o item ii) do despacho de 25v ainda não foi cumprida.
Isto posto, DETERMINO que a Secretaria desta Promotoria de Justiça reitere o oficio nº 129/2019/PJ-Gilbués ao Municipio de Gilbués -PI e
cumpra as diligências das folhas mencionadas.
Cumpra-se.
Gilbués - PI, 15 de março de 2021.
José Sérvio de Deus Barros
Promotor de Justiça

3.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO-PI16278
DECISÃO MINISTERIAL
Autos de Notícia de Fato nº 000027-325/2021
Trata-se de Notícia de Fato (NF) 000027-325/2021, instaurada a partir de Certidão anotando que chegou ao conhecimento desta Promotoria de
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Justiça, por meio de fontes abertas, que uma pessoa identificada como Lorrayny Carvalho da Silva, Secretária de Saúde de Passagem Franca PI, recebeu a 1ª dose da vacina contra o COVID-19, na cidade de Passagem Franca do Piauí, suspostamente, sem pertencer ao grupo de risco,
ou seja, grupo referente aos trabalhadores da saúde em linha de frente, idosos a partir de 75 anos e pessoas com 60 anos ou mais, que vivem
em instituições de longa permanência (como asilos e instituições psiquiátricas
Oficiou-se à Prefeitura de Passagem Franca do Piauí solicitando esclarecimento quanto aos fatos narrados.
A noticiada também entrou em contato com esta Promotoria de Justiça, por meio de advogado constituído, sendo realizada audiência
extrajudicial, no dia 04 de fevereiro de 2021, por meio de videoconferência no link https://tinyurl.com/audiencia-27-325-2021 (senha de acesso:
27-325/2021).
Durante a audiência, o advogado da Sra. Lorrayne Carvalho, perguntado por este Promotor de Justiça, informou que sua representada já havia
sido exonerada do cargo de Secretária da Municipal de Saúde da cidade de Passagem Franca, por iniciativa voluntária do Prefeito, bem como
assumiu o compromisso de que sua cliente não receberia a 2ª dose da vacina contra COVID-19 e também não seria novamente nomeada para o
cargo de Secretária Municipal de Saúde.
A notícia de exoneração da Sra. Lorrayne foi confirmada, posteriormente, pela municipalidade, através de Ofício nº 03/2021, trazendo, em anexo,
cópia de Diário Municipal em que se deu publicidade à exoneração da ex-servidora pública.
Eis o relatório. Passo à decisão.
No dia 28 de março de 2021, o Prefeito de Passagem Franca do Piauí enviou ofício nº 43/2021, ratificando a exoneração da Sra. Lorrayne
Carvalho, se comprometendo a não fornecer a 2ª dose da vacina contra COVID-19 a ela, bem como informando a manutenção de sua
exoneração como forma de solução da contenda.
O Ministério Público entende que o caso vertente não revela dolo de vulneração de bens jurídicos protegidos, pela própria característica
fronteiriça que encerra. Por isso, para fins de boa-fé objetiva, que também orienta o Direito Administrativo, notadamente pelo exemplo que as
autoridades devem dar aos cidadãos, é suficiente a exoneração, e sua manutenção, para fins de solução do presente caso, da ex-Secretária de
Saúde, Sra. Lorrayne Carvalho, somada à não oferta da 2ª dose da vacina contra Covid-19 à noticiada, conforme compromisso firmado pela
municipalidade com o Órgão Ministerial.
À vista do exposto, diante da irregularidade apontadas nos autos ter sido sanada e do compromisso firmado entre a municipalidade e o
Ministério Público, inexistindo outras providências a serem adotadas neste momento, ARQUIVO a presente NF no SIMP, assim como em pasta
própria, internamente, para fins de controle, sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI).
Registros no SIMP e publicações necessárias. Comunique-se a municipalidade e a noticiada envolvida.
Barro Duro - PI, 12 de março de 2021.
(assinado digitalmente)
ARI MARTINS ALVES FILHO (recfm)
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Promotor de Justiça titular da Comarca de Barro Duro/PI

3.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI16279
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Aos 12 (doze) dias do mês de março de 2021, às 09h, em audiência virtual na Plataforma Microsoft Teams, com acesso através de link
disponibilizado aos participantes, presentes o Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça Oeiras, Dr. VANDO DA SILVA MARQUES,
e o MUNICÍPIO DE OEIRAS-PI, doravante denominado COMPROMISSÁRIO, representado pelo Prefeito Municipal JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ
LOPES, inscrito no CPF/MF n.º 305.213.193-15, R.G. n.º 715.642 SSP-PI, residente e domiciliado à Rua Joel Campos, nº 614, Centro, Oeiras/PI,
devidamente acompanhado pela Procuradora-Geral do Município de Oeiras-PI, senhora BÁRBARA BHEATRIZ BATISTA COPEIRO, inscrita na
OAB/PI nº 15862, tendo em vista o Inquérito Civil nº 07/2020 (SIMP 000018-107/2020), que visa apurar possível irregularidade na desarrazoada
exigência de apresentação de cópia do título de eleitor aos munícipes para a finalidade de marcação de exames laboratoriais na Secretaria
Municipal de Saúde, de Oeiras-PI, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, e:
CONSIDERANDO que este órgão ministerial tomou conhecimento que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde do município de Oeiras-PI
estavam exigindo a apresentação de cópia do título de eleitor para fins de marcação de quaisquer exames laboratoriais;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados a todo cidadão, nos
termos da Lei 8.080/1990 que "dispõe as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências", em seu artigo 7º, inciso I, ressalta a "universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência";
CONSIDERANDO que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana, e para que esse fundamento
seja alcançado, inúmeras medidas precisam ser adotadas, entre elas o atendimento digno no Sistema Único de Saúde;
CONSIDERANDO que é expressamente previsto no artigo 18, item IV, da Lei 8.080/1990 o atendimento médico hospitalar ao cidadão junto aos
órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;
CONSIDERANDO que a questão da vinculação da exibição do título de eleitor pelo usuário do SUS, como forma de promoção do controle
municipal, bem como para os fins de negativa do atendimento, é inconstitucional, em face do princípio da universalidade do acesso e da
unicidade do sistema;
CONSIDERANDO que o não atendimento àquele que procura o SUS para socorro médico-hospitalar configura-se omissão de socorro, de acordo
com o artigo 135 do Código Penal - Decreto Lei n. 2.848/40;
CONSIDERANDO que a vinculação ao título de eleitor para o atendimento à saúde poderia estar privilegiando uma determinada parcela de
cidadãos que sejam potenciais eleitores;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública, aos direitos
assegurados na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, bem como defender os interesses difusos e coletivos, movendo as
medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à sua garantia.
RESOLVEM
Formalizar neste instrumento, Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, com fulcro no art. 5°, § 6°, da Lei n° 7.347/85 e art. 585, II do
Código de Processo Civil, tendo como partes, de um lado o representante do Ministério Público Estadual, Dr. Vando da Silva Marques, Promotor
de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras/PI, e de outro o Município de Oeiras-PI, representado pelo sr. José Raimundo de Sá
Lopes, já qualificado acima, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O COMPROMISSÁRIO reconhece ser inconstitucional e ilegal a exigência do título de eleitor para a marcação de
consultas e exames, ou para a prestação de quaisquer serviços de saúde, na rede pública municipal de saúde de Oeiras-PI;
CLÁUSULA SEGUNDA - O COMPROMISSÁRIO compromete-se a ABSTER-SE de exigir a apresentação de cópia do título de eleitor a
todos aqueles que procurem a rede pública municipal de saúde de Oeiras-PI, para a marcação de consultas e exames, ou para a prestação
de quaisquer serviços de saúde, devendo excluir tal exigência de eventuais banners digitais e de todas as outras formas de publicidade
que estejam exigindo tal documento.
CLÁUSULA TERCEIRA - O descumprimento de quaisquer das obrigações do presente termo importará na aplicação imediata de multa no valor
de R$
20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da adoção das medidas judiciais civis e administrativas cabíveis,
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incluindo promoção de ação civil pública de obrigação de fazer e imposição de multa, além de execução específica na forma estatuída no
parágrafo 6º, do artigo 5º, da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985 e incisos II e VII, do artigo 585, do Código de Processo Civil;
Parágrafo único - A multa prevista nesta cláusula será atualizada monetariamente, de acordo com índice oficial, no momento de seu pagamento
e reverterá ao Fundo de Modernização do Ministério Público (Banco do Brasil /Agência 3791-5 / Conta 10.538-4 / Titular da conta: Fundo de
Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí - CNPJ: 10.551.559/0001-63).
CLÁUSULA QUARTA - Este título executivo não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de
qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício, por ele, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares, bem como a
aplicação de medidas de cunho penal;
CLÁUSULA QUINTA - Ficam cientes os compromitentes de que este Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta tem eficácia plena,
desde a data de sua assinatura, valendo como título executivo extrajudicial, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.437/85, e do art. 784, inciso IV,
do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015);
CLÁUSULA SEXTA - Fica eleito o foro da Comarca com jurisdição sobre o Município COMPROMISSÁRIO para dirimir as questões relativas ao
presente termo e para eventual ação executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro;
Por fim, por estarem compromissados, firmam este termo em 02 (duas) vias de igual teor.
Publique-se e cientifique-se o Conselho Superior do Ministério Público, assim como Centro de Apoio Operacional de Combate à Combate à
Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP).
Oeiras - PI, 12 de março de 2021.
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES
Prefeito do Município de Oeiras-PI
(assinado digitalmente)
BÁRBARA BHEATRIZ BATISTA COPEIRO
Procuradora-Geral do Município de Oeiras-PI (OAB/PI nº 15862)

3.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI16280
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 04/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Paulistana, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da supracitada lei federal, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
as ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências.
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido Plano Operacional, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente,
1.113.329 (um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de hoje
(18/01/2021);
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
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CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas;
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 04/2021, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, o qual visa acompanhar e fiscalizar as
ações adotadas pelo Município ACAUÃ, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem
prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequado e imediata divulgação;
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR ao Senhor Paulo Sérgio, Prefeito Municipal e ao Senhor Joaquim Cícero Rodrigues, Secretário Municipal de Saúde, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela
convergentes:
organize o suporte logístico para retirada das vacinas nas centrais regionais ou estadual, a depender do fluxo estabelecido, bem como
distribuição oportuna dos imunobiológicos a todos os postos de vacinação;
identifique o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação existentes em seu território e proceda a
devida atualização das unidades no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
disponibilize caixas térmicas em condições de uso para as salas de vacina, as ações extramuros das unidades de saúde, e o transporte das
vacinas das centrais regionais ao município;
disponibilize câmaras frias ou geladeiras domésticas na central municipal de rede de frio para situações de necessidade de remanejamento de
imunobiológicos por problemas técnicos em outros equipamentos;
verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
estruture as equipes de saúde da família para realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários, assim
como para a organização de estratégias de busca ativa e monitoramento;
disponha, para transporte das vacinas, de veículo preferencialmente refrigerado e equipado com caixas térmicas devidamente ambientadas com
bobinas de gelo reutilizáveis e com controle de temperatura por meio de termômetro acoplado;
afixe avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
dê preferência a realização da vacinação dos profissionais de saúde e idosos institucionalizados nas próprias unidades a que estão vinculados, a
fim de evitar deslocamentos até as salas de vacinas.
Quanto às salas de vacina:
garanta a disponibilidade de câmaras frias ou geladeiras domésticas em plenas condições de funcionamento, para que não haja oscilação de
energia diferente da faixa recomendada de +2ºC a +8ºC;
mantenha rotina de higienização padronizada;
mantenha fluxo estabelecido para descarte de resíduos;
garanta condições estruturais de funcionamento de acordo com as normas sanitárias, disponibilizando em cada uma das salas:
tomadas em quantitativo equivalente aos equipamentos existentes, garantindo o não uso de extensões ou dispositivos que permitam o
funcionamento de mais de um equipamento na mesma tomada;
termômetros em quantitativo suficiente para atender a todas as câmaras frias/ geladeiras e caixas térmicas, bem como quantitativo reserva;
caixas de descarte de materiais perfuro-cortantes;
álcool, luvas e algodão;
pias, água, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal e sacos plásticos;
condicionadores de ar em plenas condições de funcionamento 24 horas por dia;
computadores com acesso a internet.
quanto aos postos de vacinação:
realize a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
mantenha disponível aos usuários local para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos;
limite o número de familiares que acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante);
d) realize triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação;
adote medidas para evitar aglomeração na sala de espera, tais como marcações no piso para o distanciamento social, redução do tempo de
espera e aplicação, acolhimento com classificação do atendimento conforme os grupos prioritários, dentre outros;
mantenha, caso necessário, horários estendidos (e/ou também aos sábados) de funcionamento dos postos de vacinação, a fim de facilitar e
ampliar o acesso da população;
g) realize ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, com observância das normas sanitárias, de modo a facilitar o acesso da
população, como, por exemplo, vacinação na modalidade drive-thru, salas de vacina itinerantes, dentre outros.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de ACAUÃ-PI, pelo e-mail (tairesoliveira@mppi.mp.br e
erica.santos@mppi.mp.br) as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Paulistana, 11 de março de 2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 01º Promotoria de Esperantina
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Paulistana- Portaria PGJ/PI nº 3441/2019
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº. 05/2021
Procedimento Administrativo n. 05/2021
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/2021;
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas;
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
RESOLVE
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município
BETÂNIA DO PIAUÍ-PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito à ordem prioritária
estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes diligências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio e arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail diariooficial@mppi.mp.br), para a
devida divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no diário eletrônico do Ministério Público do Estado do
Piau[i;
Expeça-se ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - instruído com cópia da presente Portaria e informando-o acerca desta
instauração, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações:
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a) o quantitativo de doses da vacina recebida pela Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, as servidoras TAIRES OLIVEIRA BORGES e ERICA RAVENNE OLIVEIRA SANTOS
SOUSA, lotadas nesta Promotoria de Justiça;
6. O prazo para a conclusão deste Procedimento Administrativo é de um ano, consoante art. 11 da Resolução nº. 174, do CNMP, ressaltando-se
que, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, poderá ser prorrogado pelo mesmo período, uma única vez.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Paulistana, 11 de março de 2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 01º Promotoria de Esperantina
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Paulistana- Portaria PGJ/PI nº 3441/2019
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 03 /2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Paulistana, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da supracitada lei federal, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
as ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências.
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido Plano Operacional, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente,
1.113.329 (um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de hoje
(18/01/2021);
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas;
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 03/2021, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, o qual visa acompanhar e fiscalizar as
ações adotadas pelo Município PAULISTANA, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à
ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
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Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequado e imediata divulgação;
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR ao Senhor Joaquim Júlio Coelho, Prefeito Municipal e ao Senhor Diogo Cavalcante Coelho, Secretário Municipal de Saúde, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela
convergentes:
organize o suporte logístico para retirada das vacinas nas centrais regionais ou estadual, a depender do fluxo estabelecido, bem como
distribuição oportuna dos imunobiológicos a todos os postos de vacinação;
identifique o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação existentes em seu território e proceda a
devida atualização das unidades no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
disponibilize caixas térmicas em condições de uso para as salas de vacina, as ações extramuros das unidades de saúde, e o transporte das
vacinas das centrais regionais ao município;
disponibilize câmaras frias ou geladeiras domésticas na central municipal de rede de frio para situações de necessidade de remanejamento de
imunobiológicos por problemas técnicos em outros equipamentos;
verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
estruture as equipes de saúde da família para realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários, assim
como para a organização de estratégias de busca ativa e monitoramento;
disponha, para transporte das vacinas, de veículo preferencialmente refrigerado e equipado com caixas térmicas devidamente ambientadas com
bobinas de gelo reutilizáveis e com controle de temperatura por meio de termômetro acoplado;
afixe avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
dê preferência a realização da vacinação dos profissionais de saúde e idosos institucionalizados nas próprias unidades a que estão vinculados, a
fim de evitar deslocamentos até as salas de vacinas.
Quanto às salas de vacina:
garanta a disponibilidade de câmaras frias ou geladeiras domésticas em plenas condições de funcionamento, para que não haja oscilação de
energia diferente da faixa recomendada de +2ºC a +8ºC;
mantenha rotina de higienização padronizada;
mantenha fluxo estabelecido para descarte de resíduos;
garanta condições estruturais de funcionamento de acordo com as normas sanitárias, disponibilizando em cada uma das salas:
tomadas em quantitativo equivalente aos equipamentos existentes, garantindo o não uso de extensões ou dispositivos que permitam o
funcionamento de mais de um equipamento na mesma tomada;
termômetros em quantitativo suficiente para atender a todas as câmaras frias/ geladeiras e caixas térmicas, bem como quantitativo reserva;
caixas de descarte de materiais perfuro-cortantes;
álcool, luvas e algodão;
pias, água, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal e sacos plásticos;
condicionadores de ar em plenas condições de funcionamento 24 horas por dia;
computadores com acesso a internet.
quanto aos postos de vacinação:
realize a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
mantenha disponível aos usuários local para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos;
limite o número de familiares que acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante);
d) realize triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação;
adote medidas para evitar aglomeração na sala de espera, tais como marcações no piso para o distanciamento social, redução do tempo de
espera e aplicação, acolhimento com classificação do atendimento conforme os grupos prioritários, dentre outros;
mantenha, caso necessário, horários estendidos (e/ou também aos sábados) de funcionamento dos postos de vacinação, a fim de facilitar e
ampliar o acesso da população;
g) realize ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, com observância das normas sanitárias, de modo a facilitar o acesso da
população, como, por exemplo, vacinação na modalidade drive-thru, salas de vacina itinerantes, dentre outros.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de PAULISTANA-PI, pelo e-mail (tairesoliveira@mppi.mp.br e
erica.santos@mppi.mp.br) as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Paulistana, 11 de março de 2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 01º Promotoria de Esperantina
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Paulistana- Portaria PGJ/PI nº 3441/2019
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº. 03/2021
Procedimento Administrativo n. 03/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
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de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/2021;
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas;
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
RESOLVE
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município
PAULISTANA-PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito à ordem prioritária
estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes diligências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio e arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail diariooficial@mppi.mp.br), para a
devida divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no diário eletrônico do Ministério Público do Estado do
Piau[i;
Expeça-se ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - instruído com cópia da presente Portaria e informando-o acerca desta
instauração, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida pela Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, as servidoras TAIRES OLIVEIRA BORGES e ERICA RAVENNE OLIVEIRA SANTOS
SOUSA, lotadas nesta Promotoria de Justiça;
6. O prazo para a conclusão deste Procedimento Administrativo é de um ano, consoante art. 11 da Resolução nº. 174, do CNMP, ressaltando-se
que, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, poderá ser prorrogado pelo mesmo período, uma única vez.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Paulistana, 11 de março de 2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 01º Promotoria de Esperantina
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Paulistana- Portaria PGJ/PI nº 3441/2019
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 05/2021
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Paulistana, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da supracitada lei federal, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
as ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências.
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido Plano Operacional, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente,
1.113.329 (um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de hoje
(18/01/2021);
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas;
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 05/2021, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, o qual visa acompanhar e fiscalizar as
ações adotadas pelo Município BETÂNIA DO PIAUÍ, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o
respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequado e imediata divulgação;
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR ao Senhor Fábio Macêdo, Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, em cumprimento às disposições de ordem
constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
organize o suporte logístico para retirada das vacinas nas centrais regionais ou estadual, a depender do fluxo estabelecido, bem como
distribuição oportuna dos imunobiológicos a todos os postos de vacinação;
identifique o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação existentes em seu território e proceda a
devida atualização das unidades no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
disponibilize caixas térmicas em condições de uso para as salas de vacina, as ações extramuros das unidades de saúde, e o transporte das
vacinas das centrais regionais ao município;
disponibilize câmaras frias ou geladeiras domésticas na central municipal de rede de frio para situações de necessidade de remanejamento de
imunobiológicos por problemas técnicos em outros equipamentos;
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verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
estruture as equipes de saúde da família para realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários, assim
como para a organização de estratégias de busca ativa e monitoramento;
disponha, para transporte das vacinas, de veículo preferencialmente refrigerado e equipado com caixas térmicas devidamente ambientadas com
bobinas de gelo reutilizáveis e com controle de temperatura por meio de termômetro acoplado;
afixe avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
dê preferência a realização da vacinação dos profissionais de saúde e idosos institucionalizados nas próprias unidades a que estão vinculados, a
fim de evitar deslocamentos até as salas de vacinas.
Quanto às salas de vacina:
garanta a disponibilidade de câmaras frias ou geladeiras domésticas em plenas condições de funcionamento, para que não haja oscilação de
energia diferente da faixa recomendada de +2ºC a +8ºC;
mantenha rotina de higienização padronizada;
mantenha fluxo estabelecido para descarte de resíduos;
garanta condições estruturais de funcionamento de acordo com as normas sanitárias, disponibilizando em cada uma das salas:
tomadas em quantitativo equivalente aos equipamentos existentes, garantindo o não uso de extensões ou dispositivos que permitam o
funcionamento de mais de um equipamento na mesma tomada;
termômetros em quantitativo suficiente para atender a todas as câmaras frias/ geladeiras e caixas térmicas, bem como quantitativo reserva;
caixas de descarte de materiais perfuro-cortantes;
álcool, luvas e algodão;
pias, água, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal e sacos plásticos;
condicionadores de ar em plenas condições de funcionamento 24 horas por dia;
computadores com acesso a internet.
quanto aos postos de vacinação:
realize a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
mantenha disponível aos usuários local para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos;
limite o número de familiares que acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante);
d) realize triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação;
adote medidas para evitar aglomeração na sala de espera, tais como marcações no piso para o distanciamento social, redução do tempo de
espera e aplicação, acolhimento com classificação do atendimento conforme os grupos prioritários, dentre outros;
mantenha, caso necessário, horários estendidos (e/ou também aos sábados) de funcionamento dos postos de vacinação, a fim de facilitar e
ampliar o acesso da população;
g) realize ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, com observância das normas sanitárias, de modo a facilitar o acesso da
população, como, por exemplo, vacinação na modalidade drive-thru, salas de vacina itinerantes, dentre outros.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de BETÂNIA DO PIAUÍ-PI, pelo e-mail (tairesoliveira@mppi.mp.br e
erica.santos@mppi.mp.br) as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Paulistana, 11 de março de 2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 01º Promotoria de Esperantina
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Paulistana- Portaria PGJ/PI nº 3441/2019
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº. 04/2021
Procedimento Administrativo n. 04/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
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CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/2021;
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas;
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
RESOLVE
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município
ACAUÃ-PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida
pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as
seguintes diligências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio e arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail diariooficial@mppi.mp.br), para a
devida divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no diário eletrônico do Ministério Público do Estado do
Piau[i;
Expeça-se ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - instruído com cópia da presente Portaria e informando-o acerca desta
instauração, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida pela Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, as servidoras TAIRES OLIVEIRA BORGES e ERICA RAVENNE OLIVEIRA SANTOS
SOUSA, lotadas nesta Promotoria de Justiça;
6. O prazo para a conclusão deste Procedimento Administrativo é de um ano, consoante art. 11 da Resolução nº. 174, do CNMP, ressaltando-se
que, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, poderá ser prorrogado pelo mesmo período, uma única vez.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Paulistana, 11 de março de 2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 01º Promotoria de Esperantina
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Paulistana- Portaria PGJ/PI nº 3441/2019
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 06/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Paulistana, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
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CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da supracitada lei federal, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
as ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências.
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido Plano Operacional, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente,
1.113.329 (um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de hoje
(18/01/2021);
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas;
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 06/2021, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, o qual visa acompanhar e fiscalizar as
ações adotadas pelo Município JACOBINA, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à
ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
CONSIDERANDO, ainda, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que faculta ao Ministério
Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário
adequado e imediata divulgação;
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR ao Senhor Gederlanio Rodrigues de Oliveira, Prefeito Municipal e a Sra. Verônica Rodrigues de Oliveira, Secretária de Saúde do
Município, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com
ela convergentes:
organize o suporte logístico para retirada das vacinas nas centrais regionais ou estadual, a depender do fluxo estabelecido, bem como
distribuição oportuna dos imunobiológicos a todos os postos de vacinação;
identifique o quantitativo e as condições de funcionamento das salas de vacina e postos de vacinação existentes em seu território e proceda a
devida atualização das unidades no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
disponibilize caixas térmicas em condições de uso para as salas de vacina, as ações extramuros das unidades de saúde, e o transporte das
vacinas das centrais regionais ao município;
disponibilize câmaras frias ou geladeiras domésticas na central municipal de rede de frio para situações de necessidade de remanejamento de
imunobiológicos por problemas técnicos em outros equipamentos;
verifique a quantidade de profissionais de saúde disponíveis para realização da vacinação;
estruture as equipes de saúde da família para realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários, assim
como para a organização de estratégias de busca ativa e monitoramento;
disponha, para transporte das vacinas, de veículo preferencialmente refrigerado e equipado com caixas térmicas devidamente ambientadas com
bobinas de gelo reutilizáveis e com controle de temperatura por meio de termômetro acoplado;
afixe avisos nos serviços de saúde e dependências da Secretaria Municipal de Saúde sobre como se dará o processo de vacinação;
dê preferência a realização da vacinação dos profissionais de saúde e idosos institucionalizados nas próprias unidades a que estão vinculados, a
fim de evitar deslocamentos até as salas de vacinas.
Quanto às salas de vacina:
garanta a disponibilidade de câmaras frias ou geladeiras domésticas em plenas condições de funcionamento, para que não haja oscilação de
energia diferente da faixa recomendada de +2ºC a +8ºC;
mantenha rotina de higienização padronizada;
mantenha fluxo estabelecido para descarte de resíduos;
garanta condições estruturais de funcionamento de acordo com as normas sanitárias, disponibilizando em cada uma das salas:
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tomadas em quantitativo equivalente aos equipamentos existentes, garantindo o não uso de extensões ou dispositivos que permitam o
funcionamento de mais de um equipamento na mesma tomada;
termômetros em quantitativo suficiente para atender a todas as câmaras frias/ geladeiras e caixas térmicas, bem como quantitativo reserva;
caixas de descarte de materiais perfuro-cortantes;
álcool, luvas e algodão;
pias, água, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal e sacos plásticos;
condicionadores de ar em plenas condições de funcionamento 24 horas por dia;
computadores com acesso a internet.
quanto aos postos de vacinação:
realize a administração das vacinas em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;
mantenha disponível aos usuários local para lavagem adequada ou com desinfetantes para as mãos;
limite o número de familiares que acompanham quem irá se vacinar (no máximo um acompanhante);
d) realize triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação;
adote medidas para evitar aglomeração na sala de espera, tais como marcações no piso para o distanciamento social, redução do tempo de
espera e aplicação, acolhimento com classificação do atendimento conforme os grupos prioritários, dentre outros;
mantenha, caso necessário, horários estendidos (e/ou também aos sábados) de funcionamento dos postos de vacinação, a fim de facilitar e
ampliar o acesso da população;
g) realize ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, com observância das normas sanitárias, de modo a facilitar o acesso da
população, como, por exemplo, vacinação na modalidade drive-thru, salas de vacina itinerantes, dentre outros.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de JACOBINA-PI, pelo e-mail (tairesoliveira@mppi.mp.br e
erica.santos@mppi.mp.br) as providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Paulistana, 11 de março de 2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 01º Promotoria de Esperantina
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Paulistana- Portaria PGJ/PI nº 3441/2019
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº. 07/2021
Procedimento Administrativo n. 07/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
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e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/2021;
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas;
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
RESOLVE
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município
QUEIMADA NOVA-PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito à ordem prioritária
estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes diligências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio e arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail diariooficial@mppi.mp.br), para a
devida divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no diário eletrônico do Ministério Público do Estado do
Piau[i;
Expeça-se ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - instruído com cópia da presente Portaria e informando-o acerca desta
instauração, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida pela Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, as servidoras TAIRES OLIVEIRA BORGES e ERICA RAVENNE OLIVEIRA SANTOS
SOUSA, lotadas nesta Promotoria de Justiça;
6. O prazo para a conclusão deste Procedimento Administrativo é de um ano, consoante art. 11 da Resolução nº. 174, do CNMP, ressaltando-se
que, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, poderá ser prorrogado pelo mesmo período, uma única vez.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Paulistana, 11 de março de 2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 01º Promotoria de Esperantina
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Paulistana- Portaria PGJ/PI nº 3441/2019
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº. 06/2021
Procedimento Administrativo n. 06/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da Promotoria de Justiça de Paulistana-PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece sem seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública (aos quais se
incluem as ações e serviços de saúde), aos direitos assegurados pela Constituição Federal/88, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal/88);
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de
assegurá-la foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da
Carta Constitucional de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as ações
de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavírus;
CONSIDERANDO que a vacinação em massa de toda a população mundial é o meio de resolução mais eficaz para enfrentar a pandemia
causada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.398, de 21 de dezembro de 2020, prorrogou até 30 de junho de 2021, o Decreto nº 18.895, de
19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, e suas repercussões nas finanças públicas, e dá outras
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providências;
CONSIDERANDO o Informe Técnico "Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19", elaborado pelo Ministério da Saúde e divulgado na
data de 18 de janeiro de 2021, no qual são expostas as diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a estruturação e operacionalização
da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que o referido documento estabelece que "o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em
Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de
disponibilidade da vacina";
CONSIDERANDO que, segundo o referido Informe Técnico, os públicos-alvo da campanha são: idosos (60 anos ou mais), indígenas vivendo em
terras indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas
com determinadas morbidades, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário,
trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores portuários e trabalhadores de transporte aquaviário;
CONSIDERANDO que o novo coronavírus já havia contaminado no estado do Piauí, até o dia 17 de janeiro de 2021, 151.619 (cento e cinquenta
e uma mil, seiscentas e dezenove) pessoas, bem como levado a óbito outros 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) piauienses;
CONSIDERANDO o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde SESAPI/PI, e divulgado em 15 de janeiro de 2021, em sua primeira versão;
CONSIDERANDO que o Plano Operacional supracitado tem como objetivos específicos, dentre outros: vacinar os grupos prioritários com maior
risco de desenvolver complicações e óbitos pela doença; vacinar populações com maior risco de exposição ao vírus, bem como de transmissão;
CONSIDERANDO que, consoante o referido documento, o Programa Nacional de Imunização tem como meta vacinar, inicialmente, 1.113.329
(um milhão, cento e treze mil, trezentas e vinte e nove) pessoas dos grupos prioritários no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a chegada ao Piauí de 61.160 (sessenta e um mil, cento e sessenta) doses da vacina "Coronavac" na data de 18/01/2021;
CONSIDERANDO que cabe à esfera de gestão municipal da saúde a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do PNI,
incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação, bem como a gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o
armazenamento e o transporte para seus locais de uso;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de gerenciamento dos imunobiológicos para a garantia de aplicação das duas doses que
compõem o esquema atual de vacinação contra a COVID-19, as quais devem ser do mesmo fabricante para cada usuário;
CONSIDERANDO que por meio de uma cadeia de frio estruturada mantém-se rigoroso monitoramento e controle da temperatura, desde as
plantas produtoras até os pontos de vacinação, visando à preservação adequada e evitando a exposição dos imunobiológicos distribuídos às
condições diversas;
CONSIDERANDO que a rede de frios no Estado do Piauí abastece os 224 municípios piauienses, e é composta por dezesseis centrais de frios
espalhadas pelos territórios estaduais, as quais fazem a distribuição das vacinas aos municípios que, por sua vez, são responsáveis pela retirada
das vacinas nas centrais respectivas;
CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa 12ª PJ nº 01/2021, a qual dá providências para obediência à ordem de vacinação contra
COVID-19 conforme os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde.
RESOLVE
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município
JACOBINA-PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida
pela Campanha Nacional de Vacinação, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as
seguintes diligências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio e arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS/MPPI, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo o envio ser certificado nos autos;
3. Determino a remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail diariooficial@mppi.mp.br), para a
devida divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no diário eletrônico do Ministério Público do Estado do
Piau[i;
Expeça-se ofício à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - instruído com cópia da presente Portaria e informando-o acerca desta
instauração, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as seguintes informações:
a) o quantitativo de doses da vacina recebida pela Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI;
b) o cronograma de vacinação do município atendendo aos critérios estabelecidos pelos Planos Nacional e Estadual de Saúde;
como se dará o controle e rastreabilidade das pessoas vacinadas para aplicação da segunda dose da vacina.
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, as servidoras TAIRES OLIVEIRA BORGES e ERICA RAVENNE OLIVEIRA SANTOS
SOUSA, lotadas nesta Promotoria de Justiça;
6. O prazo para a conclusão deste Procedimento Administrativo é de um ano, consoante art. 11 da Resolução nº. 174, do CNMP, ressaltando-se
que, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, poderá ser prorrogado pelo mesmo período, uma única vez.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Paulistana, 11 de março de 2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 01º Promotoria de Esperantina
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Paulistana- Portaria PGJ/PI nº 3441/2019

3.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI16281
Inquérito Civil n.º 17/2019
SIMP: 000098-174/2016
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Trata-se de procedimento extrajudicial inicialmente autuado como Procedimento Preparatório n.º 10/2013 e posteriormente convertido em
Inquérito Civil n.º 17/2019, por meio da portaria n.º 31/2019 (fls. 02/05), o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar a elaboração do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de São José do Divino/PI.
Em sede de diligências iniciais, expediu-se o ofício n.º 077/2013 (fl. 15) à Prefeitura de São José do Divino/PI, requisitando informações acerca
da existência do referido plano, bem como se houve financiamento para sua elaboração.
Adiante, foi expedida a Recomendação n.º 10/2013 (fls. 22/23) ao município, bem como firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) às fls.
25/27, ainda no ano de 2013.
Por intermédio do ofício n.º 285/2014 (fl.28), foi solicitada à municipalidade documentos que comprovassem o cumprimento das cláusulas
pactuadas no TAC celebrado.
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Outrossim, expediu-se ofício n.º 290/2014 (fls. 31) à FUNASA para realização de vistoria a fim de se verificar se o referido município está dando
destinação ecologicamente correta aos resíduos sólidos urbanos. Em resposta, a oficiada apresentou os documentos juntados às fls. 34/45 dos
autos.
Adiante, juntou-se a Nota Técnica n.º 01/2016, oriunda do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA) (fls. 47/50).
Após, o município de São José do Divino se manifestou, por meio do ofício n.º 275/2017 (fls. 79/104), no qual afirma que o referido plano estava
em fase de elaboração.
Em fl. 113 dos autos, o município informa que o Projeto de Lei que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico foi enviado para
votação na Câmara Municipal de Vereadores.
Instados a se manifestarem acerca da promulgação e publicação da lei sobre a Política Municipal de Saneamento Básico do município, por meio
de despacho de fl. 115-v, foi certificado nos autos a ausência de resposta.
Ainda, requisitou-se do município, mediante ofício n.º 076/2021 (ID n.º 32316398), a apresentação de informações quanto ao Projeto de Lei de
Plano Plurianual (PPA), Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), Contrato firmado com a empresa responsável pela elaboração do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, bem como cópia do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Em resposta, por meio do ofício n.º 037/2021 (ID n.º 32424946), o município encaminhou os documentos requisitados.
Por fim, acostou-se certidão (ID n.º 32615484) atestando o decurso do prazo estabelecido no art. 9.º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Síntese do essencial.
Fundamentação.
Considerando que o prazo regulamentar de tramitação do presente feito já expirou, assim como à vista da imprescindibilidade da realização de
mais diligências, DETERMINO, com fulcro no art. 9.º da Resolução CNMP n.º 23/2007, a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão deste
procedimento por mais 01 (um) ano.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, por meio de ofício, com cópia do presente despacho, conforme determina o art. 9.º da
Resolução n.º 23/2007 do CNMP.
Encaminhe-se ao setor competente cópia da presente decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público.
Cumpridas as diligências, conclusos.
(assinado digitalmente)
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotor de Justiça

3.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO-PI16282
PORTARIA nº 07/2021 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI
A Promotora de Justiça abaixo assinado, em substituição legal na Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI, no uso de suas atribuições legais
e:
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Preparatório nº 13/2019 (SIMP nº 790-150/2019), instaurado com o fito de acompanhar e
fiscalizar a adequação do Hospital João Luís de Moraes, situado no município de Demerval Lobão, às normas sanitárias vigentes,
definindo seu perfil assistencial para os municípios do território Entre Rios.
CONSIDERANDO que os procedimentos preparatórios devem ser concluídos em um prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, nos termos
da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO que o referido procedimento preparatório se encontra com o prazo de conclusão esgotado, haja vista que fora instaurado em
13 de dezembro de 2019, sendo necessária a continuidade das investigações;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe a proteção dos interesses difusos e coletivos - arts. 127 e 129, III, da CRFB;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que o Relatório da Inspeção Sanitária Nº 498/2019- SESAPI\DIVISA constatou que o Hospital Local João Luiz de Morais
apresenta não conformidades que necessitam de correções e adequações à RDC nº 15/2012, bem como, necessita ampliar o quadro de
funcionários para melhor gerenciamento dos riscos e qualidade nos processos de trabalho e assistência prestada aos pacientes;
CONSIDERANDO que durante a referida inspeção foi verificado que o nosocômio encontra-se com a Unidade Ambulatorial de Clínica Médica e
Urgência, Centro de Parto Normal e Centro Cirúrgico sem funcionamento/desativados e, que não dispõe de pediatra e nem neonatologista para a
adequada assistência aos neonatos;
CONSIDERANDO que o estabelecimento funciona sem licença sanitária, requisito imprescindível para regularidade da prestação de serviços de
saúde de qualquer nosocômio;
CONSIDERANDO que para liberação da licença sanitária o serviço deverá cumprir os itens do Termo de Obrigações, nos prazos estabelecidos,
assim como regularizar sua situação cadastral junto à DIVISA;
CONSIDERANDO que o não cumprimento das obrigações sanitárias consignadas no sobredito relatório configurará infração sanitária, nos termos
da Lei Federal nº 6437/77, Art.10, Inciso XXIX;
CONSIDERANDO que o Hospital Local João Luiz de Morais foi contemplado para realização de 150 (cento e cinquenta) procedimentos cirúrgicos
eletivos, a serem financiados com recursos da Portaria GM/MS nº 1996, de 26 de julho de 2019, que prorroga a estratégia de ampliação do
acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos, no âmbito do SUS, conforme informações encaminhadas pela Superintendência Estadual de
Gestão de Rede de Média e Alta Complexidade, através do Ofício nº 223/19-SESAPI, de 08/10/2019;
CONSIDERANDO que o nosocômio em apreço é referência para os municípios circunvizinhos (Agricolândia, Lagoa do Piauí, Miguel Leão,
Passagem Franca, São Felix, Monsenhor Gil, Curralinhos, São Miguel da Baixa Grande, Lagoinha e Prata do Piauí), integrantes do Território
Entre Rios, de modo que seu regular funcionamento possibilitará o cumprimento dos princípios constitucionais da hierarquização e da
descentralização das ações, além de reduzir a superlotação das unidades hospitalares de Teresina;
RESOLVE:
Converter o Procedimento Preparatório nº 13/2019 em Inquérito Civil Público 02/2021, visando à apuração dos fatos noticiados, de
molde a investigar se o Estado do Piauí vem promovendo a adequação do Hospital João Luís de Moraes, situado no município de
Demerval Lobão, às normas sanitárias vigentes, definindo seu perfil assistencial para os municípios do território Entre Rios;
Determinar a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio;
Registrar no sistema próprio e autue-se como Inquérito Civil, procedendo com o devido registro em livro apropriado nesta Promotoria;
Proceder à comunicação da conversão do presente em Inquérito Civil Público ao Conselho Superior do Ministério Público, e ao Centro
Operacional de Apoio à Saúde - CAODS;
Nomear a técnica ministerial FERNANDA MACIEL RODRIGUES PESSOA MOURA para secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil
Público, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;
Proceder com a publicação no Diário da Justiça.
Cumpra-se.
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Demerval Lobão/PI, 15 de março de 2021.
(assinado digitalmente)
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza.
Promotora de Justiça

3.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI16283
02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA
Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, CEP 64.180-000 - Fone: (0xx)86-3383-1301
PORTARIA Nº 30/2021
OBJETO: Apurar suposto cometimento de ato de improbidade administrativa praticado por JOSÉ DE ARIMATEA SILVA E SOUSA.
O Excelentíssimo Senhor Doutor Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça desta cidade de Esperantina, no uso de suas atribuições
legais, em vista do disposto no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei n. 8.625/1993 - Lei Orgânica do Ministério Público:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos, à luz dos arts. 127 e 129, III, da Lei das Leis (CF/88);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio
público e social e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil Público é procedimento investigatório instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a apurar a
ocorrência de fatos que digam respeito ao acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como
preparação para o exercício das atribuições atinentes às suas funções institucionais;
CONSIDERANDO o Ofício nº 23/2021 apresentado pela 01ª Promotoria de Justiça de Esperantina que encaminha o Ofício PGJ Nº 157/2020 e
Oficio Nº 8698/2020 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/FERMOJUPI.
CONSIDERANDO a Notificação nº 278/2020 do Setor de Controle de Processos da Corregedoria - SCPCGJ encaminhada à Procuradoria-Geral
da Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí que notifica do inteiro teor da Decisão N° 1265/2020 - PJPI/CGJNICECGEGABVICOR
proferida nos autos do processo SEI N° 19.0.000077037-2, para apuração de eventual cometimento de crime ou ato de improbidade
administrativa praticados por JOSÉ DE ARIMATEA SILVA E SOUSA.
CONSIDERANDO a realização de inspeção extrajudicial pelo FERMOJUPI na Serventia Extrajudicial do Oficio Único de Joaquim Pires (PI), que
resultou na expedição do Relatório N° 423/2019 - PJPI/TJPI/FERMOJUPI/CFISC (1304108) no qual conclui-se restar configurada a postura
negligente com a administração gerencial e financeira da Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires (PI), ocasionando, assim,
prejuízos ao Poder Público e à prestação do serviço extrajudicial de forma eficiente. À época, pela referida serventia extrajudicial respondia o Sr.
José de Arimatea Silva e Sousa.
CONSIDERANDO o Ofício nº 8698/2020-PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/FERMOJUPI, que em cumprimento à Decisão N° 13372/2019 PJPI/TJP1/FERMOJUPI, exarada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, encaminha cópia integral do Processo
Administrativo Fiscal nº 19.0.000097787-2, tendo por sujeito passivo o ex-interino responsável pela Serventia Extrajudicial do Oficio Único de
Joaquim Pires-P1, JOSÉ DE ARIMATÉIA SILVA E SOUSA, em razão da retenção indevida de verbas públicas no total atualizado de RS
47.679,74 (quarenta e sete mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos).
CONSIDERANDO que o responsável interino tem por limitação, 90.25% da remuneração de Ministro do STF, que as verbas das serventias
extrajudiciais declaradas vagas até posterior provimento por meio de concurso são consideradas verbas públicas, e que a diferença entre as
receitas e as despesas deverão ser recolhidas aos cofres públicos, restando comprovado que tais receitas deverão ser destinadas a Fundo
próprio estabelecido pelo Poder Judiciário, que no caso é o FERMOJUPI.
CONSIDERANDO a afronta à Lei Estadual n° 6.920/2016 e a flagrante apropriação de verbas públicas por parte do Sr. José de Arimatéia Silva e
Sousa;
CONSIDERANDO que os fatos relatados nos autos indicam, caso comprovados, a existência de atos de improbidade administrativa praticados
pelo Sr. José de Arimatéia Silva e Sousa à época;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de apurar detalhadamente todo o fato acima exposto para a tomada de providências cabíveis;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 129, II e III da CRFB, e do art. 26, I da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público,
para investigar e apurar as condutas narradas nesta Portaria, determinando as seguintes diligências:
1. Registre-se no sistema SIMP e livro próprio;
2. Autue-se as peças já existentes, renumerando-as.
3. Encaminhe-se a presente Portaria à Secretaria Geral do Ministério Público para publicação no Diário Oficial, comunique-se ao Conselho
Superior do Ministério Público, ao CACOP, bem como seja fixada no local de costume;
4. Cientifique-se a 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina das providências adotadas.
Nomeio a estagiária Geovanna Araújo de Carvalho para secretariar os trabalhos.
Cumpridas as diligências, conclusos os autos.
Esperantina, 10 de Março de 2021.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina/PI
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA
Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, CEP 64.180-000 - Fone: (0xx)86-3383-1301
NOTÍCIA DE FATO Nº 01/2021
SIMP Nº 73-161/2021
(Vistos em correição)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO da presente notícia de
fato, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuida-se de notícia de fato instaurada em razão de manifestação da Ouvidoria, protocolo nº 554/2021, na qual relata suposto descumprimento de
decisão judicial do processo nº 0800186-61.2020.8.18.0050, praticado pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Joaquim
Pires/PI.
Consta na citada representação da Ouvidoria que a Câmara de Vereadores de Joaquim Pires continuou a manter vínculo e a realizar pagamentos
em favor de ARNANDO CÉSAR DE SÁ CASTRO pela prestação de serviços de contabilidade, ID.: 32511602.
Após análise, fora constatado o efetivo descumprimento de decisão judicial, comprovando-se que a Câmara de Vereadores de Joaquim Pires
descumpriu, reiteradamente, a decisão judicial de ID. 11866975, datada de 14 de setembro de 2020.
Destarte, o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio da 02ª Promotoria de Justiça de Esperantina, protocolou na data de 22 de fevereiro de
2021, Manifestação Judicial, ID.: 32515080, no processo nº 0800186- 61.2020.8.18.00510.
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É o relatório.
Considerando que o fato narrado no presente procedimento se encontra solucionado, não mais se justifica o acompanhamento do caso ou a
adoção de providências.
Isto posto, promovo o ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato, nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Deixo de notificar o noticiante em razão do presente procedimento ter sido instaurado por denúncia junto à Ouvidoria do MPPI, mantido o sigilo de
seus dados.
Cientifique-se a Ouvidoria do MPPI dos termos do presente arquivamento
Publique-se a presente promoção de arquivamento no Diário Oficial do Ministério Público, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o
controle social.
Escoado o prazo de interposição de recurso administrativo, certifique a Secretaria tal circunstância.
Após, promova o arquivamento da notícia de fato no sistema SIMP, com o arquivamento físico dos autos e baixa em livro próprio.
Havendo recurso, conclusos aos autos para reconsideração.
Esperantina, 10 de março de 2021.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 02ª PJ de Esperantina-PI

3.13. 26ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI16284
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.° 001/2021/26ªPJ
A Exma. Sra. Dra. Everângela Araújo Barros Parente, titular da 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas atribuições legais,
torna público o presente EDITAL para NOTIFICAR o Sr. WESLEY JACKSON FERREIRA SANTOS, brasileiro, músico, nascido em 29/03/1985,
inscrito e no CPF sob o n.º 043.455.513-40, filho de Rosangela Ferreira Santos e Elton Coelho dos Santos, residente e domiciliado na Quadra G,
Casa n.º 23, Bairro Novo Horizonte (ou Rua Irmã Carmelita, Bairro Monte Alegre), Teresina-PI, a fim de que compareça à 26ª Promotoria de
Justiça de Teresina-PI, localizada na Av. Lindolfo Monteiro, 911, CEP 64049-440, Fátima (Telefone: (86) 3216-4550/(86) 98151-3178), no dia
22/03/2021, às 10h00, munido de documentos pessoais, Certidões de Antecedentes Criminais oriundas da Justiça Estadual e Federal,
bem como do Juizado Especial Criminal e comprovante de residência, devidamente acompanhado por advogado constituído ou
Defensor Público, para tratar de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) referente aos fatos apurados no Inquérito Policial
n.º 001.460/2020/POLINTER (Autos n.º 0001823-04.2020.8.18.0140), nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal[1]. Ressalte-se
que o não comparecimento injustificado na data e horário informados será considerado como recusa ao Acordo de Não Persecução Penal e,
consequentemente, implicará no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. Dado e
passado nesta cidade de Teresina-PI, em 16 de Março de 2021.
EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS PARENTE
Promotora de Justiça
[1] 1Art. 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:
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu
defensor.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.° 002/2021/26ªPJ
A Exma. Sra. Dra. Everângela Araújo Barros Parente, titular da 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas atribuições legais,
torna público o presente EDITAL para NOTIFICAR o Sr. MATHEUS CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileiro,unido
estavelmente,nascidoem03/03/1998,filhodeMaria Helena da Conceição Silva e pai não declarado, residente e domiciliadonaRua Brito Melo, 430,
Bairro Lourival Parente,Teresina-PI, a fim de que compareça à 26ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, localizada na Av. Lindolfo Monteiro,
911, CEP 64049-440, Fátima (Telefone: (86) 3216-4550/(86) 98151-3178), no dia 22/03/2021, às 11h00, munido de documentos pessoais,
Certidões de Antecedentes Criminais oriundas da Justiça Estadual e Federal, bem como do Juizado Especial Criminal e comprovante
de residência, devidamente acompanhado por advogado constituído ou Defensor Público, para tratar de proposta de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) referente aos fatos apurados no Inquérito Policial n.º 011.459/2019/POLINTER (Autos n.º 000000347.2020.8.18.0140), nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal[1]. Ressalte-se que o não comparecimento injustificado na data e
horário informados será considerado como recusa ao Acordo de Não Persecução Penal e, consequentemente, implicará no oferecimento de
denúncia pelo Ministério Público, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. Dado e passado nesta cidade de Teresina-PI, em 16 de
Março de 2021.
EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS PARENTE
Promotora de Justiça
[1] 1Art. 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:
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu
defensor.

3.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI16285
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Dra. EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO, Promotora de Justiça, titular da Promotoria de Justiça de Simplício
Mendes-PI, 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 que a Promotoria de Justiça de Simplício Mendes está em regime de teletrabalho e que nos autos eletrônicos
do procedimento não consta e-mail, bem como, não há o contato telefônico do declarante no Termo de Declarações, o que torna inviável a
comunicação, torna público o presente edital para notificar o Sr. JOSICLEIDE BORGES DE SOUSA, brasileira, solteira, professora, CPF/MF sob
n° 004.879.303-37, ora noticiante, acerca da decisão que determinou a PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO da NOTÍCIA DE FATO Nº 86/2019
de SIMP Nº 000342-237/2019 (cópia em anexo). Objeto: acompanhar suposto descumprimento de cláusula acordado entre o município de
Ribeira e o Ministério Público. Denunciante: JOSICLEIDE BORGES DE SOUSA.
Por meio deste, fica cientificada JOSICLEIDE BORGES DE SOUSA da decisão de arquivamento abaixo (art. 5º, da Resolução nº 174/2017 do
CNMP), sendo concedido prazo de 10 (dez) dias a partir da presente publicação para interposição de recurso destinado ao CSMP/PI, se quiser,
na forma do art. 4º, §3º da Res. 174/2017 do CNMP, a ser protocolado na secretaria da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, situado na
Rua Sérgio Ferreira, s/nº, Centro, Simplício Mendes - Piauí, CEP: 64.700-000, telefone: (89) 3482-1642, e-mail: pj.simpliciomendes@mppi.mp.
Simplício Mendes-PI, 15 de março de 2021.
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EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO
Promotora de Justiça
Notícia de Fato nº 000342.-237/2019
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, por meio de representação feita pelo Sra. Josicleide Borges de Sousa, relato de que em
2016 o município de Ribeira do Piauí firmou termo de ajustamento de conduta com este órgão, e, após iniciada a atual gestão, o mesmo vem
descumprindo com os termos acordados, entre eles, a proibição de fazer a lotação de professores em desconformidade com o edital do concurso,
bem como fazer lotação de professor em local diverso do que consta no edital do concurso.
Instado a se manifestar se o município observou o edital do concurso em relação a proibição de fazer a lotação de professores em
desconformidade com o edital do concurso, bem como fazer lotação de professor em local diverso do que consta no edital do concurso, o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Ribeira do Piauí, por sua presidente, Raimunda Nonata Teles de Sousa, informou que todos os
professores na a tual gestão estão lotados conforme edital do concurso que foram previamente aprovados.
Vieram os autos para análise.
Pela análise dos autos, percebe-se que o presente procedimento foi instaurado para acompanhar suposto descumprimento de cláusula acordado
entre o município de Ribeira e o Ministério Público.
Após realização de algumas diligências, verificou -se que a situação se encontra normalizada, consoante informações prestadas pelo Sindicato
dos Servidores Municipal de Ribeira do Piauí (fls. 27).
Não há, portanto, ao nosso sentir, necessidade e nem se vislumbra a adoção de outras medidas que possam ser tomadas por este órgão no
momento para prevenir ou reparar qualquer direito, esgotando -se as providências a ser tomadas pelo Ministério Público no caso em comento.
Do exposto, promovo o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, realizando-se os procedimentos de praxe. Nos termos da Resolução nº
174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, deixo de encaminhar o presente procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público
do Estado do Piauí.
Notifiquem-se os noticiantes do teor da presente decisão.
Simplício Mendes, 3 de dezembro de 2019 .
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo Promotora de Justiça

3.15. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI16287
PORTARIA N° 05/2021 (INQUÉRITO CIVIL Nº 01/2021-MPPI/2PJB)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32,
inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26, inciso I da Lei Federal n.º 8625/93[1], e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso
III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85.
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;
CONSIDERANDO que, em caso de situações de violação às normas jurídicas por pessoas físicas ou jurídicas, incumbe ao Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade
administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem (artigo
25, inciso IV, "b", da Lei nº 8.625/1993);
CONSIDERANDO que, conforme estatui o art. 37, caput, da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de Legalidade, Moralidade, Eficiência, Publicidade
e Impessoalidade;
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito Civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato instaurada, registrada sob o nº 06/2021 (SIMP n° 000055-138/2021), com objetivo de apreciar documentos
encaminhados pela Câmara Municipal de Boa Hora - PI referente ao julgamento das prestações de contas do exercício financeiro de 2015 e 2016
na gestão do ex-prefeito da cidade, José de Araújo Resende.
CONSIDERANDO que, para melhor apuração e elucidação dos fatos investigados, necessário se faz a instauração de Inquéritos Civis
específicos;
CONSIDERANDO a necessidade de conversão deste procedimento, uma vez que a Notícia de fato não se mostra como instrumento adequado
para acompanhar a situação fática acima descrita e de apuração de eventuais atos de improbidade administrativa e lesão ao patrimônio público
para se buscar a devida reparação;
CONSIDERANDO a necessidade de se investigar mais aprofundada e especificamente a conduta do ex-gestor municipal de Boa Hora, José de
Araújo Resende (gestor nos exercícios financeiro de 2015 e 2016);
RESOLVE-SE instaurar INQUÉRITO CIVIL a fim de apurar suposta prática de improbidade administrativa por parte do gestor acima mencionado.
Desde já, adoto as seguintes providências:
1. Registro e autuação da presente portaria;
2. Arquive-se cópia da presente portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça, bem como seja dada publicidade à mesma;
3. Conversão da NOTÍCIA DE FATO registrada sob o nº 06/2021 (SIMP n° 000055-138/2021) em INQUÉRITO CIVIL para apurar a conduta de
José Araújo Resende (gestor nos exercícios financeiro de 2015 e 2016), que pode ter cometido atos ímprobos enquanto gestor do Município de
Boa Hora;
4. Extraia-se através do sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (www.tce.pi.gov.br), as seguintes cópias da prestação de
contas do Município de Boa Hora - TC 004920/2015 e TC 002904/2016:
a) Relatório de Fiscalização do DFAM;
b) Defesa Administrativa dos Gestores;
c) Relatório do Contraditório do DFAM;
d) Parecer do Ministério Público de Contas;
e) Acórdão prolatado pelo TCE;
f) Certidão de trânsito em julgado;
g) Documentos colhidos pelo TCE que embasam o julgamento.
5. Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Érica Micaele da Silva Nascimento (Assessora de Promotoria,
matrícula 15.224), Wesley Alves Resende (Assessor de Promotoria, matrícula 15.493), Sabrina da Silva Serafim (Estagiária, matrícula 2242) e
Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula 388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
6. Proceda-se à comunicação da instauração do presente Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público;
A fim de ser observado o artigo 9º da Resolução nº 23 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para
conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
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Barras/PI, 25 de janeiro de 2021.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça
[1] Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução
coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea anterior;
II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;

3.16. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI16290
Objeto: Apurar a inércia da Delegacia Regional de Polícia Civil de Picos-PI em averiguar o descumprimento de medida protetiva, bem como a
possível prática do crime de prevaricação (art. 319, do Código Penal) pelos Policiais Militares Altamar e Demerson.
Procedimento Administrativo SIMP nº 003037-361/2020
PORTARIA nº 21/2021
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 003037-361/2020, para apurar a inércia da Delegacia
Regional de Polícia Civil de Picos em averiguar o descumprimento de medida protetiva,
bem como a possível prática do crime de prevaricação (art. 319, do Código Penal) pelos Policiais Militares Altamar e Demerson.;
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:
1 - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato
PGJ nº 931/2019);
Oficie-se o Delegado Regional de Polícia Civil de Picos-PI,
RODRIGO MORAIS MATOS, REQUISITANDO1, no prazo de 10 (dez) dias,
esclarecimentos sobre a instauração de procedimento investigatório para averiguar o descumprimento da medida protetiva descrita nos autos do
presente procedimento, instruindo-se com cópia dos documentos juntados no SIMP em 17/12/2020 para conhecimento do destinatário;
Agende-se audiência extrajudicial para o dia 08.04.2021, às 10h00mim, a ser realizada por videoconferência através do aplicativo Teams;
Oficie-se o Comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, Major Estanislau Felipe Oliveira, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o
endereço eletrônico (e-mail) e/ou contato telefônico, com aplicativo WhatsApp, do policial militar Jonielson, com lotação em Dom Expedito LopesPI, para realização das devidas comunicações e envio de link da audiência extrajudicial.
5 - Comunique-se a presente instauração, 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.
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.
CUMPRA-SE, servindo este de requisição formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte- se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores
deliberações.
Picos-PI, 14 de março de 2021.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo SIMP nº 000992-361/2020
Objeto: Exercer o controle externo da atividade policial, notadamente em relação à mora na instauração de procedimento investigatório para
apuração de atos infracionais.
PORTARIA nº 17/2021
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 000992-361/2020, a fim de exercer o controle externo da
atividade policial, notadamente quanto à mora na instauração de procedimento investigatório para apuração dos atos infracionais praticados pelo
menor CLEITON MOREIRA DA SILVA, ocorridos na cidade de Sussuapara-PI.
CONSIDERANDO que o prazo da presente notícia de fato encontra-se esgotado, e que ainda são necessárias diligências para elucidar e
solucionar os fatos;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar, de
forma continuada, políticas públicas e instituições;
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, DETERMINANDO as seguintes providências:
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1 - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato
PGJ nº 931/2019);
2- Oficio ao Delegado Regional da Polícia Civil, RODRIGO MORAIS MATO, REQUISITANDO1 informações acerca da solicitação de
instauração de procedimento investigatório para apuração de supostos atos infracionais cometidos por CLEITON MOREIRA DA SILVA, feita por
esta Promotoria de Justiça no bojo da Notícia de Fato nº 000992-361/2020, através do ofício nº 321/2021 (enviar em anexo), a ser cumprida no
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis;
3 - Comunique-se acerca da presente conversão, por meio eletrônico, à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com
cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí-DOEMP/PI.
CUMPRA-SE, servindo este de requisição formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
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
Procedida à diligência e esgotado o prazo de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, 25 de Fevereiro de 2021.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça

3.17. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI16292
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 07/2019 - SIMP 000526-293/2018
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com a finalidade de apurar suposta acumulação ilícita de cargos público por Eronice da Costa
Pereira, técnica de enfermagem do Estado do Piauí, bem como do Município de Boqueirão do Piauí, conforme Portaria nº 07/2019 (fls. 02-03).
Às fls. 04-39, consta juntada da documentação que ensejou a instauração do presente Inquérito Civil Público.
Já às fls. 42-43, foi encaminhado ofício ao então Prefeito Municipal requisitando informações.
Juntada de documentos encaminhados pelo CAODS em que consta que a servidora Eronice da Costa Pereira ocupa os cargos de técnica de
enfermagem na UBS Maria Livramento Alves da Silva no município de Boqueirão do Piauí, com carga horária de 40 hs, e de técnica de
enfermagem no Hospital Regional de Campo Maior, com 20 hs, totalizando 60 hs semanais, conforme fls. 47-55.
Conclusão (fls. 56).
Pois bem.
O objeto deste procedimento, conforme Portaria de fls. 02-03, é apurar suposta acumulação ilícita de cargos público por Eronice da Costa
Pereira, técnica de enfermagem do Estado do Piauí, bem como do Município de Boqueirão do Piauí.
Assim, compulsando os autos, sobretudo as informações encaminhadas pelo CAODS e juntadas neste procedimento (fls. 47-55), verifica-se que
não há acumulação ilícita de cargos pela servidora Eronice da Costa Pereira, pois a própria Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, "c", admite
a acumulação em caso cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso
o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
Ademais, a carga horária semanal de trabalho da servidora está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte e do Superior Tribunal
de Justiça, conforme decisão abaixo:
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA NOS CARGOS DE MÉDICO-LEGISTA E MÉDICO PERITO. CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS SEMANAIS.
CANCELAMENTO DA APOSENTADORIA PELO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS, NA ÁREA DA SAÚDE, COM JORNADA SUPERIOR A 60
HORAS. AFRONTA AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Luciana Slongo Coiro contra o Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de
restabelecer sua aposentadoria como Médica-Legista daquele estado.
2. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao manter a sentença de improcedência, fundamentou sua decisão no
entendimento de que a cumulação de cargos, na área da saúde, não pode exceder a 60 horas semanais, por força do art. 37, XIV, da CF/1988.
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos
públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais.
4. Mais até do que outros profissionais, o médico deve estar em
plenas condições de descanso físico e mental para bem exercer, no cotidiano, sua nobre profissão. Um médico fatigado, submetido a jornada de
trabalho superior a 60 horas semanais, é um risco para a
saúde dos próprios pacientes a quem deve respeito e atendimento exemplar. Infelizmente, sabemos, são os pobres os mais diretamente afetados
pela má qualidade do atendimento médico. Rico não usa
serviço ambulatorial e hospitalar público; suas consultas e internação ocorrem em clínicas e hospitais privados, que mais lembram hotéis cincoestrelas, nos quais médicos e enfermeiros,
tanto quanto os pacientes, são tratados com dignidade. Permitir que, no papel ou não, médicos trabalhem mais de 60 horas vai de encontro
à pretensão isonômica central do Estado Social de que os miseráveis recebam atenção estatal com mínimo de qualidade e segurança - sem
distinção de classe social, gênero, raça, religião, procedência
geográfica, afiliação ideológica ou partidária, orientação sexual.
5. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, tem-se posicionado "[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos
de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em
norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal." (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de
Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).
6. Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das
funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela
administração pública. Precedentes. Necessidade de adequação do entendimento desta Corte ao posicionamento consolidado pelo Supremo
Tribunal Federal sobre o tema.
7. Agravo Interno não provido. (Processo AgInt no REsp 1799589 / RS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0027927-0, Relator
Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação/Fonte: DJe
11/09/2020)
Em razão do exposto, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil, submetendo-o à apreciação do Egrégio Conselho Superior do
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Ministério Público do Estado do Piauí (art. 10 da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público).
Publique-se.
Cumpra-se.
Capitão de Campos-PI, 16 de março de 2021.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro, respondendo cumulativamente pela PJ de Capitão de Campos

3.18. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI16293
A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS,
instaura procedimento administrativo 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.
PORTARIA nº 95/2020 - 2ªPJ/PICOS, Procedimento Administrativo nº 90/2020, SIMP 000335-089/2020
O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio de sua presentante titular da 2ª Promotoria de Picos - PI, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 26, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público) e pelo art. 68, I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência;
CONSIDERANDO que para a eficácia dos direitos da criança e do adolescente impõe o Estatuto da Criança e do Adolescente que a política de
atendimento desses direitos se efetivará através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos
Estados e dos Municípios, nos termos do art. 86, da Lei Federal n. 8.069/90;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, nos termos do seu art. 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: (...) "V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à inovação";
CONSIDERANDO que a mesma Lei Maior dispõe, em seu art. 6º: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição";
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 205, que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal proclama como "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão" (art. 227, caput);
CONSIDERANDO que a escola é fundamental no processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes, sendo considerada como elemento
transformador dos indivíduos e da sociedade, apresentando-se, inclusive, como fator primordial para se alcançar a cidadania plena;
53 do ECA dispõe que criança e

adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa,

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que o art. 53 do ECA dispõe que criança e adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que compete ao Poder Público recensear os

educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou

responsável, pela frequência à escola;
CONSIDERANDO que compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais
ou responsável, pela frequência à escola;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 174/2017 do CNMP, que, disciplinando a instauração e a tramitação do procedimento
administrativo, tornou obrigatória a sua instauração por "portaria sucinta, com delimitação de seu objeto" (art. 9º);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º da mencionada Resolução, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a: "I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas
ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais
indisponíveis; IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil";
CONSIDERANDO reunião realizada no dia 17 de setembro deste ano, em conjunto com a 9ª GRE, 3ª Promotoria de Justiça, CAODIJ e
CAODEC, na qual foi informado reiterações de faltas de alunos e possíveis evasões escolares, com adoção de ação para fins de "Busca Ativa"
dos estudantes que não estão frequentando a escola de forma regular;
CONSIDERANDO o Plano de ação, referente ao Projeto "A
motivação transforma a educação", organizado e dirigido pela 9ª GRE, por meio do qual há previsão de serem firmadas parcerias com instituições
e com a rede protetiva dos municípios para buscar estratégias de resgate e de permanência do alunado na escola;
CONSIDERANDO que o momento atual, de pandemia, no contexto da evasão escolar, é um problema cuja solução não é única e nem simples,
não estando a superação desta problemática ao encargo exclusivo de um único órgão, sendo imperativa uma articulação entre diversas áreas Educação, Assistência Social, Saúde, visando trabalhar tanto questões de estratégia de busca ativa e garantia de acesso à educação, quanto
ações para o enfrentamento das causas da evasão e exclusão escolar, buscando garantir a permanência do aluno na escola;
CONSIDERANDO que a educação é um processo que envolve a escola; a família; a sociedade; os órgãos de proteção em geral, qualquer ação
que vise
garantir a efetividade do direito referido pressupõe estratégias a serem firmadas em conjunto por todos;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, de registro cronológico nº 90/2020-B, com a finalidade de acompanhar as
Página 58

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 827 Disponibilização: Terça-feira, 16 de Março de 2021 Publicação: Quarta-feira, 17 de Março de 2021

ações, projetos e planos que estão sendo desenvolvidos pela 9ª GRE, no tocante à busca ativa de alunos e garantia do direito ao acesso à
educação e sensibilização das famílias para redução do número de alunos que se encontrem em situção de abandono escolar, determinando as
seguintes providências:
registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
encaminhe-se cópia desta ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC) e ao Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAODIJ), para conhecimento;
Oficial do MPPI;
afixe-se esta Portaria no local de costume e publique-se no Diário
oficie-se ao Conselho Tutelar de Francisco Santos-PI, requisitando,
no prazo de 15 (quinze) dias: a) Informação sobre as medidas adotadas em relação aos alunos infrequentes neste período de isolamento social e
quais medidas protetivas foram aplicadas em relação às crianças/adolescentes, bem como aos pais ou responsável e se há alguma diretriz - fluxo
- para tal acompanhamento; b) Informação das medidas adotadas de caráter preventivo para evitar a evasão escolar durante o período de
pandemia e se está havendo uma boa comunicação entre as direções de escolas e o conselho tutelares para fins de comunicação das faltas e
ausências; c) Informações sobre a articulação de alguma campanha que reforce o direito à educação no período da pandemia;
Oficie-se ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Francisco Santos-PI, requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias: a)
Informações a respeito da existência de estratégia de atuação perante as escolas, objetivando estabelecer uma rotina para a identificação dos
alunos infrequentes e atendimento eficaz deste tipo de demanda, sobretudo neste período de pandemia.
Cumpra-se com urgência e, sempre que chegarem informações, sejam os autos imediatamente conclusos para análise.
Picos-PI, 29 de setembro de 2020.
Itanieli Rotondo Sá
Promotora de Justiça

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 04 AO CONTRATO Nº. 05/201716273
Espécie: Termo aditivo nº 04 ao Contrato nº 05/2017, firmado em 15 de março de 2021 entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí,
CNPJ nº 05.805.924/0001-89, e a empresa Telemar Norte Leste S/A "em recuperação judicial", CNPJ: 33.000.118/0001-79;
Processo Administrativo: nº 19.21.0722.0005979/2020-07
Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses e reajuste do valor
contratado;
Fundamento legal: Art. 57, inciso II, da lei 8.666/93;
Ratificação: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do contrato, não modificadas por este
Termo Aditivo.
Signatários: Pela contratada, os Senhores Paulo Roberto de Souza Martins Vieira, CPF nº 395.930.963-53, e Francisco Hericsson de Lima, CPF
nº 797.497.983-68, e pela contratante, Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
Teresina-PI, 16 de março de 2021.

4.2. EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2021/PGJ16274
EXTRATO DO CONTRATO N° 15/2021/PGJ
a) Espécie: Contrato n°. 15/2021, firmado em 15 de março de 2021, entre a Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a
empresa IP2TEL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.493.657/0001-30;
b) Objeto: contratação de serviços defornecimento de link de acesso à internet e comunicação de dados, principal e redundante, ambos com
velocidade fixa, síncrona, simétrica e permanente, tanto para download quanto para upload, para atender as necessidades do Ministério Público
do Estado do Piauí, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, e Anexo I deste contrato;
c) Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto Estadual n° 11346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0016.0001509/2021-43;
e) Processo Licitatório: Pregão Eletrônico n.º 25/2020, Ata de Registro de Preços nº 31/2020;
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de24 (vinte e quatro) meses contados de sua assinatura, com início na data de 15 de
março de 2021 e encerramento em 15 de março de 2023,podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta)
meses, por acordo entre as partes, conforme o inciso II do art. 57, etendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico
do MPPI, nos termos do art. 61, parágrafo único, ambos da Lei nº. 8.666/93;
g) Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 235.500,00(duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais);
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Projeto/Atividade: 2000; Fonte de Recursos: 100; Natureza da Despesa: 3.3.90.40Nota de Empenho: 2021NE00163;
i) Signatários: pela contratada: Sra.Liz Ivanda Evangelista Pires de Carvalho, portadora da Cédula de Identidade n.º 1.871.748-SSP/PI e CPF
(MF) nº 958.104.203-20, e contratante, Carmelina Maria Mendes de Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
ANEXO I
EMPRESA VENCEDORA:IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI
CNPJ:17.493.657/0001-30
ENDEREÇO:RUA ALEXRIM, Nº 1548, SALA 03, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, TERESINA-PI, CEP: 64.051-095.
REPRESENTANTE:LIZ IVANDA EVANGELISTA PIRES DE CARVALHO,CPF:958.104.203-20
FONE:(86) 3301-5304
E-MAIL:controladoria@grupoip.net.br/vannya@grupoip.net.br
LOTE I-

ITEM

DISCRIMINAÇ
ÃO

VELOCIDADE
GARANTIDA
(Mbps)

Q T D E .
SOLICITADA
QUANTIDADE
REGISTRADA

P . G . A :
1509/2021-43

Valor Mensal
do
Acesso

Valor da
Instalação*

V A L O R
PREVISTO P/
24 MESES DO
LINK

R$ 6.770,83

R$ 1.500,00

R$ 162.499,92

PGJ
1

Serviço de link
de acesso à

2000

1

1
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Internet
principal

3

Serviço de link
de acesso à
Internet
principal

500

1

1

R$ 2.916,67

R$ 1.500,00

R$ 70.000,08

TOTAL

R$ 3.000,00

R$ 232.500,00

TOTAL (INSTALAÇÃO + LINKS)

R$ 235.500,00

Teresina (PI), 16 de março de 2021.

4.3. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL16291
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0011.0006102/2020-76
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: global
OBJETO: Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual contratação de empresa especializada em produção de vídeos e
spots institucionais, para divulgação da imagem institucional do Ministério Público do Estado do Piauí, apoio a campanhas institucionais e outros
fins correlatos, de acordo com as demandas da Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público do Estado do Piauí, nas quantidades
e com as especificações contidas no Termo de Referência.
DA SESSÃO DE ABERTURA: 28/01/2021
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 16/02/2021.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 09/03/2021.
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 16/03/2021.
DATA DA PROPOSTA: 28/01/2021
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afrânio Oliveira da Silva;
LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA:HUB - AGÊNCIA DIGITAL LTDA ME (TIME CRIATIVO)
CNPJ:14.092.729/0001-40
ENDEREÇO:Q. 01, BI-06, AP-204, BAIRRO MORADA NOVA, TERESINA-PI
REPRESENTANTE:CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES COSTA
FONE:(86) 98888-1000 / 98885-9321
E-MAIL:claudiocosta.20@gmail.com
Especificações

Qtd.

Valor
Unitári
o

Produção de vídeos com duração de 30 segundos, incluindo serviço de pré-produção (argumento, roteiro, equipamentos),
produção (direção, captação e afins) e pós-produção. Também devem estar inclusos serviços de captação de imagens
com drone, animação digital, participação de atores e locutores, legendagem e trilha musical.

20

R
$
2.192,5
0

Produção de vídeos com duração de 60 segundos (um minuto), incluindo serviço de pré-produção (argumento, roteiro,
equipamentos), produção (direção, captação e afins) e pós-produção. Também devem estar inclusos serviços de captação
de imagens com drone, animação digital, participação de atores e locutores, legendagem e trilha musical.

7

R
$
2.450,0
0

Produção de vídeos com duração de 300 segundos (cinco minutos), incluindo serviço de pré-produção (argumento, roteiro,
equipamentos), produção (direção, captação e afins) e pós-produção. Também devem estar inclusos serviços de captação
de imagens com drone, animação digital, participação de atores e locutores, legendagem e trilha musical.

3

R
$
4.300,0
0

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 16 DE MARÇO DE 2021.
Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura - Procuradora-Geral de Justiça

4.4. EXTRATO CONTRATO Nº 14/2021/PGJ

16294

EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2021/PGJ
a) Espécie: Contrato n°14/2021/PGJ, firmado em 12/03/2021, entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, CNPJ n°
05.805.924/0001-89, e a empresa ACESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ:08.998.109/0001-71.
b) Objeto: Este Termo de Contrato tem como objeto contratações de fornecimento de alimentação (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO/JANTAR,
COFFEE-BREAK, COQUETEL, KIT LANCHE, INCLUINDO OS SERVIÇOS CORRELATOS E DE SUPORTE, LANCHES AVULSOS E ESPAÇO
BUFFET - ESTABELECIMENTO NÃO PERTENCENTE AO MPPI), para atender aos eventos promovidos pelo Ministério Público do Estado do
Piauí, tais como: solenidades, seminários, encontros, reuniões, palestras, cursos, conferências, congressos, treinamentos, oficinas, "workshops"
e outros eventos, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I)e Anexo I deste Contrato..
c) Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº19.21.0011.0001913/2021-74.
e) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato éde 12 (doze) meses, com início na data de sua assinaturae encerramento na mesma
data do ano seguinte ao da assinatura,tendoeficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos termos do art.
61, parágrafo único da Lei 8.666/1993.
g) Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 29.075,00(vinte e nove mil e setenta e cinco reais). Nesse valor estão inclusastodas as
despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
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contratação.
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101; Fonte de Recursos: 100; projeto/atividade: 2000; natureza da despesa: 3.3.90.30 e
3.3.90.39, Nota de empenho: 2021NE00166 e2021NE00167;
i) Signatários: pelos contratados: o Sr. Geraldo Alves da Silva, inscrito no CPF: nº 078.936.393-34 e contratante: Carmelina Maria Mendes de
Moura, Procuradora-Geral de Justiça.
Teresina, 16 de março de 2021.
ANEXO
EMPRESA VENCEDORA: ACESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ: 08.998.109/0001-71
ENDEREÇO: RUA ALBERTO LEAL NUNES, Nº 1403, BAIRRO LOURIVAL PARENTE, CEP 64023-450, TERESINA-PI
REPRESENTANTE: GERALDO ALVES DA SILVA, CPF: 078.936.393-34
FONE: (86) 3303-2292
E-MAIL: acessoteresina@gmail.com
Item

Especificação

Q t d .
solicitad
a

Valor
Unitário

Valor total

1

Locação de espaço por turno: Espaço Físico fora do MPPI- Espaço próprio do buffet Contratado (serviços vinculados) alimentação e bebidas.
Deverá o espaço haver salas de ar condicionado, espaço adequado com instalação de áudio e
vídeo (som e datashow) e técnico de som, boa iluminação, mesas e cadeiras conforme a
quantidade de participantes, púlpito, mesa de honra para 20 pessoas, garçons, serviço de limpeza
e manutenção, área ampla para receber volume extenso de pessoas e gerador (até 500 pessoas).
Cada turno terá a duração de 6 horas. Observação:
Os equipamentos ficarão sob a responsabilidade do Ministério Público.

2

R
$
6.800,0
0

R$13.600,0
0

2

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

50

R
$
64,50

R$3.225,00

3

Almoço/jantar TIPO II
2 tipos de arroz, salada crua com alface americana, acelga, tomate, palmito, manga, abacaxi,
cenoura, Salpicão (maçã, passas, batata palha, azeitona, cebola, pimentões coloridos, frango
defumado, presunto de peru, ovo de codorna, maionese, creme de leite), 2 tipos de carne (filé,
peru, pernil
ou filé de peixe da água salgada), 2 tipos de massa (lasanha, canelone, nhoque, rondele, talharim,
conchiglione), farofa, opção de prato vegetariano, 2 tipos de molho para salada, opção de prato
vegetariano, 3 tipos de sobremesas. 3 tipos de refrigerantes sendo 1 zero, 3 tipos de suco de
frutas natural, água mineral com gás e sem gás,
cajuína. Água de coco. 2 sobremesas (pudim de leite e outra).

50

R
$
72,00

R$3.600,00

R
$
20.425,00

Valor total: R$ 20.425,00 (vinte mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).
LOTE 3 (COFFEE BREAK -ÚNICO - COM ENTREGA EM TERESINA)
EMPRESA VENCEDORA: ACESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ: 08.998.109/0001-71
ENDEREÇO: RUA ALBERTO LEAL NUNES, Nº 1403, BAIRRO LOURIVAL PARENTE, CEP 64023-450, TERESINA-PI
REPRESENTANTE: GERALDO ALVES DA SILVA, CPF: 078.936.393-34
FONE: (86) 3303-2292
E-MAIL: acessoteresina@gmail.com
Item

Especificação

Qtd. solicitada

Valor Unitário

Valor total

1

Salgados Variados Finos

50

R$ 48,00

R$2.400,00

2

Refrigerantes Variados (Normal, Diet e
Zero)

50

R$ 10,00

R$500,00

3

Sucos de Frutas (sabores variados)

50

R$ 15,00

R$750,00

4

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

50

R$ 50,00

R$2.500,00

5

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

50

R$ 50,00

R$2.500,00

VALOR TOTAL: R$8.650,00 (OITO MIUL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS).

R$8.650,00

Teresina, 16 de março de 2021.

5. OUTROS
[]

5.1. 15ª ZONA ELEITORAL - BOM JESUS16286
SIMP n° 000243-316/2020 - Lenara Batista Carvalho Porto
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DECISÃO. Em razão desta Promotora de Justiça acumular as funções da 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus, que tem atuação na execução
penal, integrar o GAECO/MPPI, coordenar o Grupo Regional de Promotorias Integradas com atuação contra a COVID-19, ter atuação eleitoral e,
ainda, ter respondido pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus até agosto de 2020, apenas agora foi possível analisar e concluir a presente
Notícia de Fato. O procedimento foi instaurado em razão do dever de ofício após esta Promotora de Justiça tomar conhecimento que o Sr.
JOAQUIM ARISTEU, anterior candidato ao cargo de prefeito do município de Currais-PI, mesmo tendo sido substituído no pleito, continuava com
material de campanha espalhado pela circunscrição da cidade, deixando evidente para os eleitores que teria poder de administração caso a
então candidata por ele apoiada viesse a ser vencedora. Tal conduta era grave por ser capaz de ludibriar os eleitores e, ainda, foi confirmada por
esta Promotora quando de visita à cidade em questão. Assim, instaurada a Notícia de Fato e juntados os documentos pertinentes, foi ajuizada
representação eleitoral cabível perante o juízo da 15ª zona eleitoral do Piauí. Portanto, adotadas as providências cabíveis no presente
procedimento pelo Ministério Público Eleitoral, não há que se falar em necessidade de qualquer outra diligência além das já providenciadas,
devendo, então, ser promovido o arquivamento da presente notícia de fato, conforme previsão do art. 56, I da Portaria PGR/PGE nº 1, de
setembro de 2019. Determino o registro desta decisão no sistema SIMP e PROMOVO O ARQUIVAMENTO desta Notícia de Fato, SIMP 000243316/2020, da Promotoria Eleitoral da 15°ZE (Bom Jesus-PI). Certifique-se nos autos e proceda a baixa do registro no SIMP, ficando o presente
procedimento à disposição dos Órgãos Correicionais. De Teresina para Bom Jesus-PI, 27 de fevereiro de 2021. Lenara Batista Carvalho Porto
Promotora de Justiça Eleitoral MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PROMOTORIA ELEITORAL DA 15 ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ

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

6.1. GRUPO REGIONAL DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOMPANHAMENTO DO COVID-19 –
REGIONAL PARNAÍBA-PI16271
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo Simp nº 000012-420/2020, instaurado para acompanhar e fiscalizar às medidas adotadas pelos
estabelecimentos bancários e casas lotéricas, como medida de prevenção da propagação da COVID-19, nos municípios abrangidos pela atuação
do Grupo Regional de Promotorias Integradas - Regional Parnaíba.
Foi expedida a Notificação Recomendatória Nº 001/2020, aos bancos e casas lotéricas dos municípios que compõe o Grupo Regional de
Parnaíba, para que sejam adotadas medidas de higienização dos equipamentos de uso coletivo, seja adotada distância mínima de 1.5m (um
metro e meio) entre os consumidores, somente seja autorizado o ingresso no interior dos estabelecimentos daqueles que estejam utilizando
máscara de proteção e demais orientações sobre o tema.
Em resposta, os estabelecimentos descritos acima, informaram que vem cumprindo as orientações da Recomendação nº 01/2020, bem como
pelos órgãos de vigilância sanitária.
Foram expedidos ofícios as vigilâncias sanitárias dos Municípios do Grupo Regional, para que procedesse fiscalização rotineira nas instituições
bancárias e casas lotéricas, visando cumprir os termos da notificação recomendatória supra citada. Em resposta, informaram que realizaram
fiscalização diariamente nas mencionadas instituições, isto posto, verificou-se que estão cumprindo rigorosamente as determinações de
contenção da proliferação ao COVID-19, não encontrando nenhuma irregularidade.
É o sucinto relatório.
Passo à manifestação.
O Procedimento Administrativo em "lume", tem por objetivo acompanhar e fiscalizar às medidas adotadas pelos estabelecimentos bancários e
casas lotéricas, como medida de prevenção da propagação da COVID-19, nos municípios abrangidos pela atuação do Grupo Regional de
Promotorias Integradas - Regional Parnaíba.
Visto isso, foi expedido a Notificação recomendatória nº 001/2020, aos bancos e casas lotéricas dos municípios que compõe o Grupo Regional de
Parnaíba, para que sejam adotadas medidas de higienização dos equipamentos de uso coletivo, seja adotada distância mínima de 1.5m (um
metro e meio) entre os consumidores, somente seja autorizado o ingresso no interior dos estabelecimentos daqueles que estejam utilizando
máscara de proteção, dentre outras orientações.
Prescrutando os presentes autos, vislumbra-se que as instituições bancárias e casas lotéricas, vem cumprindo rigorosamente os termos contidos
na notificação recomendatória, conforme se depreende dos autos em epígrafe. Por exemplo, o Relatório Parcial sobre os dados do COVID-19 do
município de Cocal/PI, da qual informa sobre a realização de fiscalização do distanciamento social, uso obrigatório de máscara, bem como outras
providências nas instituições bancárias daquele município, conforme (Documento ID: 2728137 - Página Doc: 1 e ss.).
Ressalta-se também que os órgãos de vigilância sanitária dos municípios envolvidos também foram notificados sobre a notificação
recomendatória nº 001/2020, para que procedessem no âmbito de suas atribuições, fiscalização nas instituições bancárias e casas lotéricas das
medidas ali contidas. Em resposta, afirmaram que as instituições vem obedecendo rigorosamente as determinações de contenção da proliferação
ao COVID-19, não encontrando nenhuma irregularidade em suas fiscalizações.
Dessa forma, demonstra-se que as instituições bancárias e casas lotéricas dos Municípios abrangidos por este Grupo Regional, vem
cumprimendo rigorosamente às medidas preventivas de combate à COVID-19, estabelecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde), pelo
Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde, sendo desnecessário a continuação da tramitação dos presentes autos, tendo em vista
que já atingiu seu objetivo finalístico.
Assim, determino o ARQUIVAMENTO dos autos em epígrafe, na forma do artigo 12, da RESOLUÇÃO Nº 174, DE 4 DE JULHO DE 2017, sem
prejuízo de desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa
dos autos para homologação do arquivamento.
Ressalta-se que os presentes autos, originou-se de atuação "ex offício", isto posto, deixo de proceder os dispositivos contidos no artigo 13 e seus
parágrafos, da RESOLUÇÃO Nº 174/2017.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 15 de março de 2021.
CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor de Justiça
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