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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. PAUTA DA 1339ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 07
DE MAIO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.17109
PAUTA DA 1339ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 07 DE MAIO DE 2021, ÀS 09:00
HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
1. APRECIAÇÃO DA ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021,
ENCAMINHADACÓPIADOEXTRATOAOSCONSELHEIROS.
2. SOLENIDADE DE POSSE
2.1 Posse da Promotora de Justiça Dra. Lenara Batista Carvalho Porto, na 1ª Promotoria de Justiça de Uruçuí, em razão de remoção por
merecimento.
3. JULGAMENTO DE PROCESSOS
3.1 PROCESSO DE MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA
3.1.1 Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC n° 000009-226/2021). Procedimento eletrônico. Origem: Conselho Superior do Ministério
Público do Piauí. Assunto: Edital CSMP Nº 03/2021 - Concurso de REMOÇÃO POR MERECIMENTO para o cargo de Promotor de Justiça Titular
da 37ª Promotoria de Justiça de Teresina. Promotores de Justiça: Flávia Gomes Cordeiro, Luciano Lopes Nogueira Ramos, Plínio Fabrício de
Carvalho Fontes, Gianny Vieira de Carvalho, Rodrigo Roppi de Oliveira, Cezário de Sousa Cavalcante Neto, Marcelo de Jesus Monteiro Araújo e
Silvano Gustavo Nunes de Carvalho. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
4. PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
4.1 SEI
4.1.1 PGA-SEI. 19.21.0417.0003648/2021-04. Origem: GERCOG - GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE
COMBATE À GRILAGEM. Assunto: Ofício nº 144/2021.000011-215/2020 - GERCOG - MPPI - declínio de atribuição na Notícia de Fato nº
007/2020, protocolo SIMP 000011-215/2020 em favor do Ministério Público Federal;
4.1.2 PGA-SEI. 19.21.0704.0002790/2021-47. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 477/2021.227062/2020/SUPJCM-MPPI - aditamento da Portaria de Instauração nº 11/2021 (SIMP 000227-062/2020), instaurado com o objetivo de
acompanhar política pública de transporte escolar no tocante à implementação de novos procedimentos operacionais relacionados às boas
práticas sanitárias, para garantia da segurança dos colaboradores e alunos da rede pública de ensino nos municípios;
4.1.3 PGA-SEI. 19.21.0090.0003203/2021-46. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: OFÍCIO Nº 259/2021 - 28ª PJT conversão do Procedimento Preparatório nº 21/2019 em Inquérito Civil e da virtualização dos autos procedimentais;
4.1.4 PGA-SEI. 19.21.0378.0003038/2021-84. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Memorando nº 42/2021 - instauração
do Procedimento Administrativo SIMP nº 000018-033/2021;
4.1.5 PGA-SEI. 19.21.0378.0003035/2021-68. Origem: 25ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000025-339/2020;
4.1.6 PGA-SEI. 19.21.0623.0003049/2021-89. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II/PI. Assunto: ofício nº 134/2021 GPJPII - prorrogação
do prazo de conclusão dos Procedimentos Administrativos n° 13/2018 (SIMP 170-182/2018), 09/2018 (SIMP 089-182/2018), 24/2018 (SIMP 363
182/2018), 17/2019 (SIMP 331-182/2019), 18/2019 (SIMP 351-182/2019), 33/2018 (SIMP 497-182/2018), 20/2019 (SIMP 377-182/2019), 30/2018
(SIMP 468-182/2018);
4.1.7 PGA-SEI. 19.21.0700.0003105/2021-41. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000033-088/2020;
4.1.8 PGA-SEI. 19.21.0700.0003022/2021-51. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 002749-361/2020, a fim de apurar a suposta prática do crime de prevaricação (art. 319, do Código Penal) - Controle
Externo da Atividade Policial.
4.1.9 PGA-SEI. 19.21.0700.0003025/2021-67. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000193-361/2020, instaurado para acompanhar a restauração do inquérito policial nº 0001899- 13.2010.8.18.0032,
possivelmente extraviado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Picos-PI;
4.1.10 PGA-SEI. 19.21.0700.0003027/2021-13. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000796-361/2019;
4.1.11 PGA-SEI. 19.21.0284.0003099/2021-41. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício nº 115/2021- 44ª PJ comunicação de ajuizamento de ação - Inquérito Civil nº 74/2017 (000052-025/2017);
4.1.12 PGA-SEI. 19.21.0700.0003104/2021-68. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000153-088/2020;
4.1.13 PGA-SEI. 19.21.0340.0003092/2021-69. Origem: GACEP. Assunto: OFÍCIO Nº 419/2021/MPPI/PGJ/GACEP - instauração dos
Procedimentos Administrativos SIMP nº 000021-225/2021, 000019-225/2021, 000039-225/2021, e arquivamento dos Procedimentos
Administrativos SIMP 000035-225/2021, 000054-225/2020, 000163-225/2019, 000059-225/2019,000079-225/2019;
4.1.14 PGA-SEI. 19.21.0700.0003129/2021-72. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 002132-361/2019;
4.1.15 PGA-SEI. 19.21.0090.0003146/2021-33. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: OFÍCIO Nº 253/2021 - 28ª PJT arquivamento do Procedimento Administrativo nº 49/2019 (SIMP nº 000076-029/2019);
4.1.16 PGA-SEI. 19.21.0700.0003137/2021-50. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº
001027-361/2020;
4.1.17 PGA-SEI. 19.21.0700.0003151/2021-60. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000178-361/2021; arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP nº 000725-090/2018 - 7ª PJ - Picos;
4.1.18 PGA-SEI. 19.21.0704.0002507/2021-25. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 422/2021.154308/2019/SUPJCM-MPPI - arquivamento do Procedimento Administrativo n° 103/2019 (SIMP 000154-308/2019);
4.1.19 PGA-SEI. 19.21.0700.0002572/2021-76. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Oficio 29ª PJ n° 235/2021 prorrogação do prazo de tramitação do Procedimento Preparatório n° 032/2020 (SIMP: 000006-030/2020);
4.1.20 PGA-SEI. 19.21.0378.0001844/2021-21. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Oficio 29ª PJ n° 311/2021 prorrogação do prazo de tramitação da Noticia de Fato n° 009/2021 (SIMP n° 000018-030/2021);
4.1.21 PGA-SEI. 19.21.0700.0001867/2021-02. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000084-358/2019;
4.1.22 PGA-SEI. 19.21.0700.0001870/2021-18. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 106/2020 (SIMP nº 000230-292/2019) com a finalidade de averiguar situação de risco vivenciada por menor;
4.1.23 PGA-SEI. 19.21.0378.0001939/2021-75. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício 29ª PJ nº 334/2021 arquivamento da Notícia de Fato n° 046/2020 (SIMP: 000191-030/2020), com a finalidade de apurar irregularidades na demora para o
sepultamento de pacientes que vieram a óbito no HUT, supostamente vítimas de COVID-19, ignorados pelos familiares;
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4.1.24 PGA-SEI. 19.21.0378.0002173/2021-62. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício 29ª PJ nº 312/2021 conversão do Procedimento Preparatório n° 012/2020 no Inquérito Civil Público n° 012/2020 (SIMP: 000220- 030/2019), que objetiva viabilizar
acompanhamento psiquiátrico a um paciente usuário de entorpecentes e com acometimento mental, através da Gerência de Saúde Mental da
Fundação Municipal de Saúde;
4.1.25 PGA-SEI. 19.21.0700.0002630/2021-62. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 001334-089/2018;
4.1.26 PGA-SEI. 19.21.0700.0002635/2021-24. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: prorrogação do prazo de tramitação do
Procedimento Administrativo SIMP nº 001363-089/2021;
4.1.27 PGA-SEI. 19.21.0166.0002645/2021-04. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício n º 443/2021.009063/2020/SUPJCM-MPPI - instauração do Inquérito Civil n° 16/2020 (SIMP 000009-063/2020), tendo em mira apurar a informação de que
dezenas de professores do EJA do Município de Campo Maior/PI teriam ficado sem receber salários de abril a julho de 2019, apesar de terem
trabalhado até o mês de julho de 2019;
4.1.28 PGA-SEI. 19.21.0700.0002674/2021-38. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo (SIMP nº 000222-361/2019;
4.1.29 PGA-SEI. 19.21.0700.0002714/2021-25. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000396-089/2019, instaurado para apurar irregularidade no uso do veículo do conselho tutelar de Picos-PI;
4.1.30 PGA-SEI. 19.21.0378.0002696/2021-06. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício 29ª PJ nº 411/2021 prorrogação do Procedimento Preparatório n° 025/2020 (SIMP nº 000205-030/2019);
4.1.31 PGA-SEI. 19.21.0378.0002695/2021-33. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício 29ª PJ nº 412/2021 prorrogação do Procedimento Preparatório n° 024/2020 (SIMP nº 000256-030/2019);
4.1.32 PGA-SEI. 19.21.0700.0002716/2021-68. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 16/2021 (SIMP nº 000620-361/2021);
4.1.33 PGA-SEI. 19.21.0704.0002701/2021-25. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 465/2021 - SEPJCM MPPI - decisões de arquivamento das Notícias de Fato: NF 32/2020.000085-308/2020, NF 004/2021.000809-308/2020 e NF nº 005/2021.000845308/2020;
4.1.34 PGA-SEI. 19.21.0704.0002735/2021-77. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 467/2021.609-308.2020SEPJCM-MPPI - arquivamento da Notícia de Fato nº 000609-308/2020;
4.1.35 PGA-SEI. 19.21.0700.0002773/2021-81. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 020.2020 (SIMP nº
000204-088/2020), instaurado visando acompanhar o cumprimento das regras de transição de mandato no âmbito do Poder Executivo Municipal
de São José do Piauí;
4.1.36 PGA-SEI. 19.21.0120.0002672/2021-62. Origem: 40ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: CORREIÇÃO INTERNA ANUAL no
âmbito da 40ª Promotoria de Justiça de Família e Sucessões da Comarca de Teresina-PI, no período de 24/03/2021 (quarta-feira) a 26/03/2021
(sexta-feira), conforme Edital 01/2021-40ª PJ;
4.1.37 PGA-SEI. 19.21.0700.0002882/2021-48. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000015-088/2021;
4.1.38 PGA-SEI. 19.21.0700.0002898/2021-04. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 012.2021 (SIMP nº 000009-088/2021);
4.1.39 PGA-SEI. 19.21.0090.0002946/2021-98. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício nº 208/2021 - 28ª PJT comunicação de virtualização do Inquérito Civil SIMP nº 000112-029/2019;
4.1.40 PGA-SEI. 19.21.0700.0002716/2021-68. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: OFÍCIO Nº 218/2021 - 28ª PJT conversão da Notícia de Fato nº 98/2019 (SIMP nº 000286-029/2019) em Procedimento Administrativo e OFÍCIO Nº 219/2021 - 28ª PJT comunica a conversão da Notícia de Fato nº 98/2019 (SIMP nº 000286- 029/2019) e da virtualização dos autos procedimentais;
4.1.41 PGA-SEI. 19.21.0417.0002740/2021-76. Origem: GERCOG. Assunto: Ofício nº 107/2021.000009-215/2020 - GERCOG - MPPI instauração do Procedimento de Investigação Criminal nº 001/2021 (SIMP nº 000009-215/2020) através da Portaria nº 001/2021;
4.1.42 PGA-SEI. 19.21.0114.0003709/2021-89. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI. Assunto: OFÍCIO - 0071518 1PROMBOMJESUS - comunicar a completa digitalização dos autos físicos do processo nº 000054-080/2018, passando o feito a tramitar única e
exclusivamente em meio eletrônico;
4.1.43 PGA-SEI. 19.21.0704.0003668/2021-09. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 531/2021.014-417/2020
- SUPJCM - MPPI - arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000014-417/2020;
4.1.44 PGA-SEI. 19.21.0700.0003644/2021-38. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: OFÍCIO N° 1598/2021-000875361/2020/SUPJP/1ªPJ-PICOS - comunicação de instauração do Procedimento Administrativo SIMP 000875-361/2020;
4.1.45 PGA-SEI. 19.21.0704.0003181/2021-63. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: Ofício n.º 570/2021.047062/2021/SUPJCM-MPPI - comunicação da instauração do Procedimento Administrativo n° 21/2021 e da Recomendação Administrativa n°
16/2021;
4.1.46 PGA-SEI. 19.21.0700.0003251/2021-76. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: instauração do Procedimento Administrativo
nº 33/2021;
4.1.47 PGA-SEI. 19.21.0700.0003206/2021-30. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP nº 000154-088/2020;
4.1.48 PGA-SEI. 19.21.0700.0003200/2021-95. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: OFÍCIO Nº 1416/2021/SUPJP/1ªPJ prorrogação do prazo de investigação do Inquérito Civil nº 09/2016 (SIMP Nº 000022-258/2017);
4.1.49 PGA-SEI. 19.21.0704.0003331/2021-87. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 619/2021.047062/2021/SUPJCM-MPPI - arquivamento do PA n° 21/2021 (SIMP n° 000047-062/2021);
4.1.50 PGA-SEI. 19.21.0700.0003494/2021-14. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento Notícia de Fato nº 000108214/2019;
4.2. E-DOC
4.2.1 E-DOC Nº 07010089200202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de expedição da
Recomendação nº. 29/2020, no bojo do Procedimento Administrativo nº. 05/2020 (simp 102-203/2020).
4.2.2 E-DOC Nº 07010089199202099. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000179-101/2020, acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério
Público Estadual e o Município de São José do Peixe, cujo objeto é a realização de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para
a garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas edificações que funcionam órgãos da administração pública
municipal de São José do Peixe.
4.2.3 E-DOC Nº 07010089198202044. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato n.º 002246-054/2019.
4.2.4 E-DOC Nº 07010089321202027. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
Nº 31/2020 em Procedimento Preparatório Nº 41/2020 (SIMP: 000071-027/2020), a fim de viabilizar os pagamentos de auxílio do Tratamento
Fora do Domicílio- TFD.
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4.2.5 E-DOC Nº 07010089369202035. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de expedição da
Recomendação nº. 04/2020, no bojo do Procedimento Administrativo nº. 002056-361/2020.
4.2.6 E-DOC Nº 07010089368202091. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de expedição da
Recomendação nº. 10/2020, no bojo do Procedimento Administrativo nº. 002064-361/2020.
4.2.7 E-DOC Nº 07010089366202018. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2019 SIMP nº 000516-093/2018, que tem por objeto apurar possível apropriação indébita dos
recursos destinados ao Fundo Previdenciário do Município de Picos, fatos que constituem, em tese, delito previsto no art. 168-A, do Código
Penal.
4.2.8 E-DOC Nº 07010089365202057. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo nº 000177-101/2019, instaurado com a finalidade de fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno
funcionamento da Unidade Mista de Saúde "Elias Helal Tajra", Município de Arraial, à luz dos princípios da Administração Pública.
4.2.9 E-DOC Nº 07010089363202068. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Carta Precatória Nº 001827-100/2020.
4.2.10 E-DOC Nº 07010089360202024. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 001818-100/2020, instaurada com a finalidade de averiguar a ocorrência de possível irregularidade na administração
pública municipal de Francisco Ayres, notadamente a suposta existência de servidores "fantasmas".
4.2.11 E-DOC Nº 07010089359202016. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação IC
04.2018-0830037-69.2020.8.18.0140, referente ao Inquérito Civil nº 04/2018 (000326-019/2014).
4.2.12 E-DOC Nº 07010089356202066. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 000219.088.2018.
4.2.13 E-DOC Nº 07010089352202088. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marco Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil nº 03/2018 - SIMP 000017-319/2018.
4.2.14 E-DOC Nº 07010089344202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
seguintes Procedimentos: 758-325/2020, 499-325/2020, 349-325/2019 e 752-325/2020.
4.2.15 E-DOC Nº 07010089341202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
encerramento de Correição Interna de 2020 na PJ de Fronteiras-PI.
4.2.16 E-DOC Nº 07010089193202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000004-104/2020, com o objetivo de acompanhar o INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA vinculado ao
DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICO-CIENTIFICA da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ.
4.2.17 E-DOC Nº 07010089338202084. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Recomendação nº
45/2020, exarada nos autos do Procedimento Administrativo nº 17/2020-SIMP n° 000147-161/2020.
4.2.18 E-DOC Nº 07010089336202095. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Recomendação nº
44/2020, exarada nos autos do Procedimento Administrativo nº 15/2020-SIMP n° 000146-161/2020.
4.2.19 E-DOC Nº 07010089330202018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Recomendação nº
43/2020, exarada nos autos do Procedimento Administrativo nº 16/2020—SIMP n° 000148-161/2020.
4.2.20 E-DOC Nº 07010089335202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Atendimento
ao Público nº 001185-199/2020.
4.2.21 E-DOC Nº 07010089327202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato Nº 001668-100/2020.
4.2.22 E-DOC Nº 07010089424202097. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000332-089/2020.
4.2.23 E-DOC Nº 07010089421202053. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marco Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil Público 01/2016 - SIMP 000140-319/2019.
4.2.24 E-DOC Nº 07010089419202084. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marco Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil Público nº 000021-319/2019, instaurado para investigar contratação, sem licitação, pelo Município de Marcos Parente, da
Empresa G. DE S. Cardoso Eventos para animar os festejos da Padroeira do Município de Marcos Parente/ PI em julho de 2018.
4.2.25 E-DOC Nº 07010089402202027. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Recomendação nº
46/2020, expedida nos autos do Inquérito Civil nº 40/2020, SIMP nº 000417-161/2020, apurar suposto desrespeito ao direito constitucional de
acesso a informações públicas.
4.2.26 E-DOC Nº 07010089395202063. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 47/2020 (SIMP nº 000417-161/2020) em Inquérito Civil nº 40/2020, apurar suposto desrespeito ao direito constitucional de acesso a
informações públicas, em face do Município de Morro do Chapéu do Piauí.
4.2.27 E-DOC Nº 07010089391202085. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Recomendação nº
53/2020, exarada nos autos do Procedimento Administrativo nº 000268-237/2020, instaurado e em trâmite nesta Promotoria de Justiça, para fins
de Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da
Secretaria da Saúde do município de Campinas do Piauí/PI.
4.2.28 E-DOC Nº 07010089383202039. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato n.º 002906-369/2020, em razão dos fatos narrados já terem sido objeto de ação judicial, que resultou na instauração do processo
n.º 0804679-56.2020.8.18.0123.
4.2.29 E-DOC Nº 07010089390202031. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000323-089/2020.
4.2.30 E-DOC Nº 07010089390202031. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 78/2020, SIMP 000323-089/2020, com o escopo de promover ações, como parceiro do Projeto da 9ª GRE.
4.2.31 E-DOC Nº 07010089374202048. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 29/2020 (000055-246/2020).
4.2.32 E-DOC Nº 07010089375202092. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 35/2020 (000057-246/2020).
4.2.33 E-DOC Nº 07010089370202061. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000022-258/2018, o instaurado para acompanhar notícia de situação de risco envolvendo José Maicon dos
Santos e Joana Darck dos Santos, que não estariam frequentando a escola e estariam correndo risco nas ruas até altas horas da noite.
4.2.34 E-DOC Nº 07010089437202066. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação de expedição das
Recomendações nº 180/2020 e 184/2020, referente aos autos do Procedimento Administrativo nº 000215-177/2020.
4.2.35 E-DOC Nº 07010089431202099. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 001353-199/2020, com a finalidade de apurar notícia de possível violação dos direitos de idoso FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS, no
bojo do qual se apurou a situação de extrema miserabilidade e condição subumana em que vive, segundo os relatórios do CREAS de Cocal-PI.
4.2.36 E-DOC Nº 07010089422202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marco Parente-PI. Assunto: comunicação de Conversão da Notícia
de Fato nº 97/2019 - SIMP n.º 000609-319/2019, em Procedimento Administrativo nº 17/2020.
4.2.37 E-DOC Nº 07010089399202041. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
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Notícia de Fato nº 000098-184/2017, instaurada em razão do recebimento do ofício nº 15/10/14-GP, proveniente do Tribunal de Contas do Estado
do Piauí-PI.
4.2.38 E-DOC Nº 07010089372202059. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000056-109/2020.
4.2.39 E-DOC Nº 07010089371202012. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0800924-71.2020.8.18.0075, referente a Notícia de Fato de SIMP Nº 000491237/2020.
4.2.40 E-DOC Nº 07010089364202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 000172-101/2020.
4.2.42 E-DOC Nº 07010089358202055. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000609-090/2018.
4.2.43 E-DOC Nº 07010089357202019. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000088-101/2019.
4.2.44 E-DOC Nº 07010089354202077. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo nº 000716-089/2018.
4.2.45 E-DOC Nº 07010089349202064. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato Simp nº 001966-369/2020, noticiando a possível prática da conduta prevista no artigo 268 (Infração de medida sanitária
preventiva), do Código Penal, delito de menor potencial ofensivo.
4.2.46 E-DOC Nº 07010089351202033. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos SIMP 000210-088/2020 e 000212-088/2020.
4.2.47 E-DOC Nº 07010089322202071. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório Nº 000044-101/2020.
4.2.48 E-DOC Nº 07010089464202039. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000015-164/2020, instaurado com o escopo de acompanhar o cumprimento das cláusulas de Termo de
Ajustamento de Conduta - TAC nº 01/2019, firmado entre o Sr. Antônio Soares da Silva e o Ministério Público, para ressarcimento ao erário do
Estado do Piauí.
4.2.49 E-DOC Nº 07010089463202094. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000205-184/2018, instaurada após o envio de Despacho pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Campo Maior justificando
a não autuação em flagrante de José Vieira de Alencar.
4.2.50 E-DOC Nº 07010089461202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000190-101/2020, acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério
Público Estadual e o Município de São José do Peixe.
4.2.51 E-DOC Nº 07010089460202051. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 000057-344/2020, acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério
Público Estadual e o Município de Arraial.
4.2.52 E-DOC Nº 07010089458202081. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 033.2020 SIMP nº 000217-088/2020, instaurado visando acompanhar o cumprimento das regras previstas na Lei
de Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal de Paquetá/PI.
4.2.53 E-DOC Nº 07010089455202048. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 000004-101/2019, instaurado com o escopo de averiguar irregularidades na manutenção da Escola Municipal
"Professora Antonieta Castro", localizada no bairro Curador, no Município de Floriano.
4.2.54 E-DOC Nº 07010089451202061. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000182-101/2020, acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério
Público Estadual e o Município de São José do Peixe, cujo objeto é a realização de várias ações visando garantir a realização de políticas
públicas.
4.2.55 E-DOC Nº 07010089450202015. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório nº 000112-101/2020, em Inquérito Civil.
4.2.56 E-DOC Nº 07010089447202018. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório nº 000042-101/2020, em Inquérito Civil.
4.2.57 E-DOC Nº 07010089440202081. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público nº 04/2018, autuado sob o SIMP 000346-177/2018, instaurado para exigir a imediata elaboração e oportuna
implementação do Plano de Atendimento Socioeducativo (SINASE) no Município de Pimenteiras.
4.2.58 E-DOC Nº 07010089435202077. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de
Ação Civil Pública nº 0800952- 39.2020.8.18.0075, referente aos autos eletrônicos da NOTÍCIA DE FATO de SIMP Nº 000299-237/2020.
4.2.59 E-DOC Nº 07010089434202022. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação de expedição das
Recomendações nº 179 e 183/2020, expedidas nos autos do Procedimento Administrativo nº 000213-177/2020.
4.2.60 E-DOC Nº 07010089367202046. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de Prazo
do Procedimento Administrativo nº 001736-089/2017, instaurado com o fito de averiguar suposta situação de risco vivenciada pela adolescente
Maria Vitória Gomes dos Santos.
4.2.61 E-DOC Nº 07010089355202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos nº 000014-089/2019, 000416-267/2019, 000468-089/2019 e 002008-361/2019.
4.2.62 E-DOC Nº 07010089328202049. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato Nº 28/2020 em Procedimento Preparatório Nº 36/2020 (SIMP: 000067-027/2020), a fim de viabilizar a realização de cirurgia pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), de que o paciente necessita.
4.2.63 E-DOC Nº 07010089487202043. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000867-310/2020, SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
4.2.64 E-DOC Nº 07010089485202054. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000335-184/2018.
4.2.65 E-DOC Nº 07010089483202065. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n° 000620-184/2018, representação confeccionada pelos vereadores Milton Lima Martins, Adalberto Neirane Gomes de
Carvalho, Newton Rossi Bezerra Melo e Nilson Alves Feitoza, na qual relatam que os professores contratados estão recebendo abaixo do piso
salarial.
4.2.66 E-DOC Nº 07010089480202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000491-184/2018, representação confeccionada pelos vereadores Milton Lima Martins, Adalberto Neirane Gomes de Carvalho,
Newton Rossi Bezerra Melo e Nilso Alves Feitoza, na qual relatam uma série de irregularidades.
4.2.67 E-DOC Nº 07010089479202013. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000369-184/2016, instaurada em razão de Representação encaminhada a este Órgão Ministerial pelos Vereadores Raimundo
Nonato da Silva Mineiro e Marcelo Bezerra Mineiro, a qual noticia suposta irregularidade no fornecimento de carne e linguiça da merenda escolar
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(fornecimento a menor) pelo Sr. Antônio José dos Santos Teixeira durante os anos de 2015 e 2016.
4.2.68 E-DOC Nº 07010089478202052. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000544-184/2018, instaurada após recebimento de Representação encaminhada pela Secretária
Municipal de Saúde de Castelo do Piauí em outubro de 2018. Segundo a representação, o servidor público José Ismar Lima Martins (médico),
realizava, durante o período de férias, atendimentos em sua residência, utilizando-se inclusive de formulários do município para prescrever
remédios.
4.2.69 E-DOC Nº 07010089476202063. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato nº 46/2020 SIMP 000859-267/2020, instaurada com o fito de apurar eventuais irregularidades no concurso público da Prefeitura
de Vera Mendes-PI.
4.2.70 E-DOC Nº 07010089475202019. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000128-184/2019.
4.2.71 E-DOC Nº 07010082699202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato SIMP nº 000012-147/2020 em Procedimento Preparatório.
4.2.72 E-DOC Nº 07010089469202061. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo da
Notícia de Fato nº 46/2020 SIMP 000822-267/2020, denúncia realizada junto a esta Promotoria de Justiça, a qual dá conta de ausência de
abastecimento de água na Localidade Sítio Riachinho, zona rural de Itainópolis-PI.
4.2.73 E-DOC Nº 07010089456202092. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 000150-344/2020, suposta ausência de formalização no âmbito estadual de contratos de locação de imóvel, bem
como ausência de regulamentação da utilização do dinheiro recebido nesses casos, devido à cobrança de pagamento em espécie para uso de
bem público pelo CENTRO DE FORMAÇÃO ANTONINO FREIRE - CEFAF, vinculado à UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI.
4.2.74 E-DOC Nº 07010089452202012. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 43/2019 (SIMP 350-182/2019).
4.2.75 E-DOC Nº 07010089449202091. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório nº 000046-101/2020.
4.2.76 E-DOC Nº 07010089445202011. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Preparatório nº 31/2020, autuado sob o SIMP 000513-177/2018, instaurado com o fim exclusivo e precípuo de apurar
eventuais irregularidades na contratação de serviços advocatícios de consultoria e assessoria jurídica, mediante inexigibilidade de licitação
(Procedimento licitatório Nº 001/2018), pelo Município de Pimenteiras/PI.
4.2.77 E-DOC Nº 07010089430202044. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 26/2020 SIMP 001065-199/2020, com a finalidade de apurar notícia de omissão de cuidados em relação à idosa Francisca Carlota de
Brito, enviado pelo CREAS de Cocal dos Alves relatando a situação de fragilidade em que ela se encontrava, pois é cadeirante, possui limitações
nos membros superiores e precisa da ajuda de terceiros para se alimentar, e mora com uma filha que é deficiente mental.
4.2.78 E-DOC Nº 07010089423202042. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000328-089/2020.
4.2.79 E-DOC Nº 07010089496202034. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000003-184/2019, instaurada após envio de denúncia registrada no Disque Direitos Humanos,
segundo o qual Francisco Janiel de Araújo Frazão, pessoa com deficiência, estaria sendo vítima de maus tratos. Não foram informados dados do
suspeito.
4.2.80 E-DOC Nº 07010089495202091. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000430-184/2020, instaurada após propaganda noticiando realização de festa intitulada "volta dos
fluxos", que seria realizada dia 26.09.2020 na Boate Palazzio em Castelo do Piauí.
4.2.81 E-DOC Nº 07010089494202045. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000142-184/2017, instaurada após o envio de Ofício 12/2017 encaminhado pelo presidente do Partido
Democratas de Buriti dos Montes, Orlando Vilela de Araújo, noticiando possível licitação fraudulenta realizada pelo município de Buriti dos
Montes.
4.2.82 E-DOC Nº 07010089493202017. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000140-184/2017, instaurada após o envio de Ofício 12/2017 encaminhado pelo presidente do Partido
Democratas de Buriti dos Montes, Orlando Vilela de Araújo, noticiando possível licitação fraudulenta realizada pelo município de Buriti dos
Montes.
4.2.83 E-DOC Nº 07010089492202056. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000086-292/2020.
4.2.84 E-DOC Nº 07010089488202098. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 080/2019 (SIMP 000967-310/2019), Apuração de ato de improbidade administrativa.
4.2.85 E-DOC Nº 07010089486202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000527-184/2018.
4.2.86 E-DOC Nº 07010089482202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000167-184/2018.
4.2.87 E-DOC Nº 07010089481202076. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000615-184/2018.
4.2.88 E-DOC Nº 07010089477202016. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000273-184/2016.
4.2.89 E-DOC Nº 07010089473202021. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000360-184/2017.
5. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
5.1 PGA-SEI 19.21.0420.0004140/2021-61. Origem: Coordenadoria de Recursos Humanos. Assunto: Ofício nº 79/2021 - CRH - relação dos
membros que tiveram o gozo de férias adiadas em março/2021.
5.2 PGA-SEI 19.21.0201.0004188/2021-13. Origem: Coordenadoria de Recursos Humanos. Assunto: adiamento das férias do Promotor de
Justiça JOSÉ HAMILTON BEZERRA LIMA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Piripiri, referentes ao 2º período do exercício de 2021,
anteriormente previstas para o período de 03 de maio a 01 de junho de 2021, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 773, de 10/12/2020,
ficando os 30 (trinta) dias para usufruto em data oportuna.
CONSELHOSUPERIORDOMINISTÉRIOPÚBLICO,EMTERESINA(PI), 05 DE MAIODE2021.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]
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2.1. EXTRATOS DE DECISÕES17107
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0431.0003737/2021-10
Requerente: André Castelo Branco Ribeiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, e em consonância com o parecer da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças e da Controladoria
Interna, DEFIRO o pedido do requerente, autorizando o pagamento do valor referente a 01 (uma) diária e ½ (meia), ao SERVIDOR ANDRÉ
CASTELO BRANCO RIBEIRO, devido a seu deslocamento, no período de 12 a 13 de abril de 2021, à cidade de Miguel do Tapuio-PI, a fim de
realizar vistoria de reforma e ampliação de sede e para receber uma nova sede na cidade de Esperantina-PI, conforme Portaria PGJ/PI nº
666/2021.
Teresina-PI, 28 de abril de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

3. SECRETARIA GERAL
[]

3.1. PORTARIAS PGJ17103
PORTARIA PGJ/PI Nº 879/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 10 a 19 de maio de 2021, 10 (dez) dias de férias à Promotora de Justiça LUANA AZEREDO ALVES, Coordenadora do Centro
de Apoio Operacional Criminal e titular da 1º Promotoria de Justiça de Piracuruca,, referentes ao 1º período do exercício de 2021, anteriormente
adiadas de acordo com a Portaria PGJ nº 755/2021, ficando o saldo de 20 (vinte) dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 880/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias da Promotora de Justiça
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, referentes ao 1º período do exercício de 2021,
previstas para o período de 01 a 30 de julho de 2021, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 773, de 10/12/2020, ficando os 30 (trinta)
dias para usufruto em momento oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 881/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias da Subprocuradora de Justiça
Institucional MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, titular da 13º Procuradoria de Justiça Cível, referentes ao 1º período do exercício de
2021, previstas para o período de 01 a 30 de junho de 2021, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 773, de 10/12/2020, ficando os 30
(trinta) dias para usufruto no período de 01 a 30 de setembro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 884/2021
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 19.21.0378.0004232/2021-50, e nos termos do Ato PGJ nº
835/2018,
R E S O L V E:
DESIGNAR a Promotora de Justiça JANAÍNA ROSE RIBEIRO AGUIAR, titular da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, para analisar a
denúncia registrada na Central de Atendimento da Ouvidoria Nacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - Disque
100/Ligue 180, sob número de Protocolo 623651, revogando-se a Portaria PGJ/PI nº 820/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 885/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação do Promotor de Justiça Sávio Eduardo Nunes de Carvalho, bem como o despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa
- PGEA/SEI nº 19.21.0378.0001978/2021-89,
RESOLVE
REVOGAR a designação do Promotor de Justiça SÁVIO EDUARDO NUNES DE CARVALHO, titular da 30ª Promotoria de Justiça de Teresina,
para integrar o Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, Eixo Temático - Segurança Pública e Sistema
Prisional, contida na Portaria PGJ/PI nª 928/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2021.
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CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 886/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV,
alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ/PI nº 1062/2021;
CONSIDERANDOa solicitação contida no Ofício nº 131/2021, oriundo do Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Esperantina/PI, bem como o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0378.0004200/2021-41,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de JustiçaADRIANO FONTENELE SANTOS, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, para atuar no Processo
nº 0002248-83.2015.8.18.0050, em razão de arguição de suspeição do Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 887/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 611/2016;
CONSIDERANDO a publicação do Ato PGJ nº 1070/2021, que promoveu o Promotor de Justiça Antônio de Moura Júnior ao cargo de Procurador
de Justiça, junto à 1ª Procuradoria de Justiça,
RESOLVE
REVOGAR, a partir desta data, a Portaria PGJ nº 2260/2020, que designou o Procurador de Justiça ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO, titular da 2ª
Procuradoria de Justiça, para responder pela 1ª Procuradoria de Justiça.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 889/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018;
CONSIDERANDO a publicação do Ato PGJ nº 1070/2021, que promoveu o Promotor de Justiça Antônio de Moura Júnior, então titular da 27ª
Promotoria de Justiça de Teresina, ao cargo de Procurador de Justiça, junto à 1ª Procuradoria de Justiça,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOSÉ REINALDO LEÃO COÊLHO, titular da 25ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 27ª Promotoria de Justiça de Teresina, a partir desta data, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 05 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 890/2021
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 19.21.0070.0004303/2021-37 ,
RESOLVE
DESIGNAR servidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE MAIO/2021
(Audiência de Custódia)
SEDE: Teresina/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

09

16ª Promotoria de Justiça de Teresina

Eliovane Simony de Araújo Cavalcante*

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 893/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Parecer da Coordenadoria de Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0340.0004314/2021-55,
RESOLVE
CONCEDER ao servidor MATHEUS NUNES TAJRA, Assessor Ministerial, matrícula nº 15709, 03 (três) dias de folga para serem fruídos nos
dias 10,11 e 14 de junho de 2021, como compensação em razão de trabalho extraordinário de auxílio aos Grupos Regionais de Promotorias
Integradas no Acompanhamento do COVID-19, em regime de plantão, conforme Portarias PGJ/PI nº 1819/2020, 1879/2020, 2253/2020 e
2261/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 894/2021
A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 04 a 10 de maio de 2021, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde à Promotora de Justiça GABRIELA ALMEIDA DE
SANTANA, Titular da 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei Complementar nº 12, de 18 de
dezembro de 1993 c/c Ato PGJ nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 04/05/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de maio de 2021.
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CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI17092
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 08/2021
PORTARIA Nº 10/2021
O Ministério Público do Estado da Piauí, por intermédio de seu presentante que a esta subscreve, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso III, da Carta Magna de 1988; artigo 8°, parágrafo 1°, da Lei N°. 7.347/85; artigo 25, inciso IV, alínea b,
da Lei N°. 8.625/93 e artigo 36, inciso VI, da Lei Complementar Estadual N°. 12/93:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa,para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade, nos moldes do artigo 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e dos interesses difusos e coletivos, conforme preceitua o
artigo 129, caput, da Carta Magna de 1988;
CONSIDERANDO o disposto no art. 82 da Resolução N° 174, de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que
define o procedimento administrativo como sendo o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO que à Administração Pública cabe obedecer aos princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(Art. 37, da CF);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, promover as medidas necessárias à garantia e qualidade dos serviços de relevância
pública;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim, com o indispensável respeito aos seus direitos constitucionais;
CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº. 42/2021 - SIMP 000347-319/2020 noticiando possível irregularidades cometidas na reforma do
estádio público do município de Marcos Parente;
CONSIDERANDO que já encerrou o prazo da Notícia de Fato em lume, restando necessária diligências, bem como acompanhamento das
providências já adotadas no bojo deste procedimento extrajudicial, conforme os ensinamentos da Resolução Nº. 174/2017, do CNMP;
CONSIDERANDO o art. 8.º, III da Resolução CNMP nº 174/2017, que estabelece o Procedimento Administrativo (strictu sensu) como a
modalidade de procedimento investigatório destinado ao embasamento de outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
RESOLVE:
Converter em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO a supramencionada Notícia de Fato nº. 42/2021 - SIMP 000347-319/2020, a fim de
acompanhar e fiscalizar a situação estrutural do estádio público do município de Marcos Parente-PI, adotando, caso necessário, ao final, as
medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
DILIGÊNCIAS:
1) a autuação da presente Portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
2) a publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público e no mural desta Promotoria de Justiça;
3) o registro da instauração do presente PA e de toda a sua movimentação no SIMP;
4) A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção - CACOP/MPPI, para conhecimento,
conforme determina o artigo 6º, parágrafo 1º, da Resolução CPJ/PI Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí, devendo o envio ser certificado nos autos;
5) Adotar providências que se forem mostrando necessárias no curso do processamento deste Procedimento Administrativo e inicialmente;
6) Seja expedido Ofício à Secretaria Estadual das Cidades do Estado do Piauí - (SECID), requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante
envio de relatório, com respectivo registro fotográfico, as informações dos quesitos que seguem;
a)A obra de reforma do Estádio Municipal de Marcos Parente - PI encontra-se efetivamente concluída?
b)Em caso positivo, o Estádio Municipal de Marcos Parente - PI se encontra em efetivo funcionamento?
c)Em caso de obra efetivamente não concluída, qual o percentual de execução da obra e cronograma dos desembolsos financeiros já realizados
pela SECID em favor da empresa contratada?
d)O cronograma de execução física da obra está de acordo com os prazos definidos para a sua conclusão no contrato firmado?
e)Se houve atraso na execução da obra, quais foram as razões que o determinaram ou justificam?
f)Se houve atraso na execução da obra, quais medidas estão sendo adotadas para restabelecimento do cumprimento do cronograma físicofinanceiro?
g)Qual o prazo estimado para a completa conclusão da obra?
7) comunique-se ao E. CSMP acerca da presente instauração;
8) Nomeio para secretariar o procedimento o Assessor de Promotoria de Justiça Natanael da Costa Sousa.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
CUMPRA-SE
De Teresina p/ Marcos Parente, datado eletronicamente.
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça

4.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI17093
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL
29/2021
Portaria nº. 37/2021
Assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa pela participação de crianças e adolescentes em atos públicos de campanha eleitoral
da coligação "O Progresso Continua".
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social e de
outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de ofício da 14ª Promotoria Eleitoral, remetendo cópia dos
autos da Notícia de Fato Eleitoral nº 20/2020 (SIMP nº 000053-207/2020), informando que crianças e adolescentes teriam participado de ato
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público de campanha eleitoral da coligação "O Progresso Continua", em apresentação artística, supostamente, organizada por uma servidora
lotada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Município de Uruçuí, denominada de Rosenda, sendo necessárias maiores
diligências para identificá-la;
CONSIDERANDO que o item 15 da Recomendação Técnica nº 020/2020 da Secretaria Estadual de Saúde proibiu a presença de crianças e
adolescentes com menos de 16 (dezesseis) anos nas reuniões durante as campanhas eleitorais, visando conter a disseminação da Covid-19, e
compulsando os autos da Notícia de Fato Eleitoral nº 20/2020, verificou-se que, no vídeo apresentado pelo noticiante, há a presença de crianças
e adolescentes em reunião de campanha eleitoral, prática que violou o disposto na Recomendação Técnica supracitada;
CONSIDERANDO que a conduta da servidora pode configurar ato de improbidade administrativa que viola princípios da Administração Pública,
notadamente da moralidade, imparcialidade e da legalidade, nos termos do caput do art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO, que há necessidade de apurar os fatos noticiados e os responsáveis pela suposta ilegalidade;
RESOLVE:
INSTAURAR PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL nº 29/2021, para apurar suposto ato de improbidade
administrativa pela participação de crianças e adolescentes em atos públicos de campanha eleitoral da coligação "O Progresso
Continua".
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
1) Registrar o procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público do
Ministério Público do Piauí, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
3) Junte-se aos autos o ofício recebido da 14ª Promotoria Eleitoral, que remeteu a cópia integral dos autos da Notícia de Fato Eleitoral nº 20/2020
(SIMP nº 000053-207/2020), com os documentos anexos ao ofício;
4) Como diligências iniciais, REQUISITO à Secretaria de Assistência Social do Município de Uruçuí que informe, no prazo de 10 (dez) dias, a
qualificação completa, como nome, RG, CPF, endereço, e qual o cargo público que exerce, a servidora Rosenda, lotada no Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS) do Município de Uruçuí, encaminhando como documento comprobatório, portaria de nomeação e ficha funcional da
referida servidora;
5) À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que reitere-se o ofício por uma
vez, ressaltando que deixar de atender à requisições do Ministério Público configura crime punido com reclusão de um à três anos, nos termos do
art. 10 da Lei 7.347/85; e após resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registro
de praxe.
Uruçuí, 30 de abril de 2021.
Márcio Giorgi Carcará Rocha
Promotor de Justiça em substituição
INQUÉRITO CIVIL Nº 15/2021
Portaria nº. 15/2021
Assunto: apurar suposta irregularidade na construção de obra e dano ambiental no centro de Uruçuí-PI.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de declaração prestada por Maria do Carmo Carreiro
Duarte, informando que Everardo e Fausto, possuem terrenos que ficam no fundo de sua casa e que, em 24 de agosto de 2019, começaram a
cortar um morro próximo à casa dela;
CONSIDERANDO que Maria do Carmo se dirigiu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, onde informaram que o referido corte não poderia
acontecer, pois colocava a sua residência em risco, tendo a própria Secretaria informado ao Sr. Everardo e ao Sr. Fausto sobre o risco da obra,
ocasionando a interrupção temporária da obra;
CONSIDERANDO que a Secretária Municipal do Meio Ambiente informou que Everardo Alves de Andrade deu entrada no licenciamento
Ambiental da sua construção, sob protocolo nº 005/2019, e que lhe foi solicitado o Plano de Controle Ambiental, anexando o memorial descritivo
e o alvará da construção e que, quanto ao Licenciamento Ambiental, ainda seria feita análise, visto que, na época, a técnica responsável estava
ausente por motivos de saúde;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Naturais, através do ofício nº 10/2020 (fls.32-39), informou que os
senhores Fausto Ribeiro da Costa e Everardo Alves de Andrade protocolaram a devida documentação juntamente ao Plano de Controle
Ambiental (PCA). Assim, após análise da referida documentação, foi emitido um parecer técnico a respeito, no qual foram requeridas medidas
mitigatórias para o dano ambiental causado à área, bem como uma análise do solo da área escavada, juntamente ao projeto de contenção,
devidamente assinada por engenheiro civil, com o intuito de evitar erosão e movimentação do solo.
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Naturais também informou que, após vistoria no local da escavação
realizada no dia 14 de fevereiro de 2020, notificou o senhor Everardo Alves de Andrade para que interrompa a obra que estava em andamento
irregularmente, bem como elabore um PCA condizente com a atividade a ser licenciada, referente à construção civil para a área de Preservação
Permanente.
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Naturais esclareceu que o senhor Fausto Ribeiro da Costa não
construiu no local, no entanto, o seu licenciamento ambiental está pendente aguardando que os requerimentos do parecer técnico sejam
cumpridos, razão pela qual também foi notificado, para que apresente as medidas mitigatórias convenientes e reparatórias voltadas ao dano
ambiental causado em área de Preservação Permanente.
CONSIDERANDO que é preciso apurar se houve continuidade nas obras e se foram expedidos os referidos licenciamentos ambientais;
CONSIDERANDO que tramita, nesta Promotoria de Justiça, Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 26/2020, visando apurar regularidade
de obra no Centro de Uruçuí-PI, cujo prazo de tramitação já expirou, não sendo mais possível prorrogá-lo, conforme o art. 2º, § 6º da Resolução
nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERADO que realizar obra sem licença ou autorização dos órgãos ambientais, pode configurar crime ambiental, conforme art. 60 da Lei
nº 9.605/98;
CONSIDERANDO que as diligências realizadas até o momento não foram suficientes para a conclusão do feito e que há necessidade de apurar,
de forma mais aprofundada a questão, para a elucidação dos fatos, a eventual promoção da responsabilidade do autor da infração legal e a
reparação dos danos ao meio ambiente;
RESOLVE:
CONVERTER O PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL nº 26/2020 EM INQUÉRITO CIVIL Nº 15/2021, para apurar
suposta irregularidade na construção de obra e dano ambiental no centro de Uruçuí-PI.
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Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
1) Registrar o procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Piauí, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí,
e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
3) Dando continuidade as diligências, REQUISITO à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Uruçuí, que informe, no prazo de 10 (dez) dias,
enviando os documentos comprobatórios pertinentes, a) referente a obra do Sr. Everardo Alves de Andrade: se o processo de licenciamento
ambiental foi concluído, enviando cópia dos autos; se foi cumprida a notificação expedida pela SEMMAN nº 04/2020, em relação à interrupção da
obra que estava em andamento irregularmente e se foi apresentado o Plano de Controle Ambiental (PCA) condizente com a atividade a ser
licenciada, referente à construção civil para a área de Preservação Permanente; caso não tenha sido cumprida, quais as medidas administrativas
adotadas em razão do descumprimento; b) referente a obra de Fausto Ribeiro da Costa: se o processo de licenciamento ambiental foi
concluído, enviando cópia dos autos; e se foi cumprida a notificação expedida pela SEMMAN nº 05/2020, a fim de fossem apresentadas as
medidas mitigatórias convenientes e reparatórias voltadas ao dano ambiental causado em área de Preservação Permanente; caso não tenha sido
cumprida, quais as medidas administrativas adotadas em razão do descumprimento;
4) À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que reitere-se o ofício por uma
vez, ressaltando que deixar de atender à requisições do Ministério Público configura crime punido com reclusão de um à três anos, nos termos do
art. 10 da Lei 7.347/85; e após resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registro
de praxe.
Uruçuí, 18 de fevereiro de 2021.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
11/2021
Portaria nº. 11/2021
Assunto: apurar suposto descumprimento de carga horária, lotação e recebimento indevido de salário por parte da servidora Berenice da Silva
Santos.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de representação anônima, que Berenice da Silva Santos é
vereadora e professora no Município de Uruçuí, mas que esta não cumpriria a jornada de trabalho;
CONSIDERANDO a informação advinda da Secretaria de Administração Municipal, dando conta que Berenice da Silva exerce a função de
Professora classe "D", junto a Secretaria Municipal de Educação de Uruçuí, desde 25 de março de 2011;
CONSIDERANDO que, requisitadas novas informações, o Município informou que a servidora exerce suas funções na Unidade Escolar Itajacy
Pacheco Martins, em regime de 20 horas semanais e remeteu folha de ponto e ficha financeira da servidora;
CONSIDERANDO que o acumulo de cargos que a Constituição permite ao Vereador, depende da compatibilidade de horários entre as duas
funções (Art. 38, III) e não se constatou ainda esta compatibilidade, sendo por isso necessárias outras diligências;
CONSIDERANDO que segundo o Art. 2°, §6º da Resolução n°23/2007 do CNMP o Procedimento Preparatório e Inquérito Civil, deve ser
concluído no prazo de noventa dias, prorrogável por uma única vez e que, decorrido este prazo, ainda não se conseguiu elucidar
satisfatoriamente o objeto deste feito;
CONSIDERANDO a pendência de diligências imprescindíveis, uma vez que é fundamental esclarecer se havia compatibilidade de horários entre
as duas funções exercidas pela investigada, havendo a necessidade de apurar de forma mais aprofundada a questão, para promover a
responsabilidade do autor de possível infração legal;
RESOLVE:
CONVERTER o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL nº 14/2020 no INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n° 11/2021, para
apurar suposto descumprimento de carga horária, lotação e recebimento indevido de salário por parte da servidora Berenice da Silva
Santos.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
1) Registrar o procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de combate à Corrupção do Ministério Público do Piauí, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí,
e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
3) Dando continuidade as diligências, REQUISITO à Câmara Municipal de Uruçuí, que no prazo de dez dias, informe os dias e horários em que
regularmente eram realizadas as sessões da casa, na legislatura de 2016 a 2020;
4) NOTIFIQUE-SE à investigada Berenice da Silva Santos para, caso queira, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos fatos apurados
neste procedimento, notadamente explicando acerca do exercício das funções de professora e vereadora de maneira concomitante, esclarecendo
os dias e horários de trabalho em cada uma das funções;
5) À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que reitere-se o ofício por uma
vez, ressaltando que deixar de atender à requisições do Ministério Público configura crime punido com reclusão de um à três anos, nos termos do
art. 10 da Lei 7.347/85; e após resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registro
de praxe.
Uruçuí, 03 de fevereiro de 2021.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

4.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI17094
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 23/2021 SIMP Nº 000424-308/2021
ASSUNTO: FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO - PESSOAS JURÍDICAS
RESUMO: PEDIDO DE CRIAÇÃO DE FUNDAÇÃO PRIVADA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR/PI
REQUERENTE: NYLMARA RUTH MENDES IBIAPINA ANDRADE REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
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O Trata-se de Procedimento Administrativo n° 23/2021, registrado sob o protocolo SIMP nº 000424-308/2021, que tem como objetivo analisar e
deliberar sobre a criação da Fundação Eurípedes Rodrigues de Andrade, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com finalidade
educativa sendo desempenhada por meio do serviço de radiofusão sonora (rádio).
Como providências iniciais, determinou-se: 1) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODIJ e CAODEC, para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução n.º 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí; 2) Remessa
desta portaria, por meio eletrônico, para a Secretaria Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso VI, e
artigo 7º, § 2º, inciso II da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (ID 3531290).
Em despacho proferido no dia 15 de maio de 2021, determinou-se a expedição de ofício via e-mail ou WhatsApp, à Sra. Nylmara Ruth Mendes
Ibiapina Andrade, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Eurípedes Rodrigues de Andrade, solicitando a
apresentação de informações quanto à existência de escritura pública ou testamento que delibere sobre o patrimônio que venha a compor a
referida fundação (ID 3546911).
Na certidão de ID 3600514, certificou-se a perda de prazo Ofício n.º 670.2021, enviado a Presidente do Conselho de Administração da Fundação
Eurípedes Rodrigues de Andrade, solicitando informações.
Vieram os autos para análise.
Considerando que a Fundação é um conjunto de bens, móveis ou imóveis, livres e suficientes, arrecadados e personificados em atenção a um
determinado fim, que por uma ficção legal lhe dá unidade parcial.
Considerando a clareza do art. 62 do Código Civil quanto a criação da Fundação ser precedida por escritura pública ou testamento, com dotação
especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser a maneira de administrá- la.
Considerando que a Presidente do Conselho de Administração da Fundação Eurípedes Rodrigues de Andrade não atendeu a solicitação
ministerial.
Considerando o todo exposto, notadamente, depreende-se que não há necessidade que nenhuma outra medida seja adotada pelo Ministério
Público no bojo do procedimento em tela. Ressalta-se, entretanto, que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério
poderá ser apurado mediante novel Procedimento Administrativo.
Desta forma, com base no que foi exposto, o Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, RESOLVE PROMOVER O
ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, com base no art. 13, caput, c/c art. 8º, III ambos da Resolução nº 174, 04/07/2017,
do Conselho Nacional do Ministério Público.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao
Ofício Circular nº 004/2017
- CGMP/PI, de 17/01/2017.
Comunique-se a requerente, com a informação de que desta decisão cabe recurso ao CSMP-PI, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a
comunicação ser encaminhada pelos Correios, com aviso de recebimento que deverá ser acostado aos autos, nos termos do
art. 13, caput e §§ 1º e 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério.
Após, não havendo apresentação de recurso, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 13, § 4º, da Resolução n.º 174/2017 do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Cumpra-se.
Campo Maior-PI, 04 de maio de 2021.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
Procedimento Administrativo nº 20/2021 SIMP Nº 000046-062/2021
RECOMENDAÇÃO Nº 15/2021
Ementa: Recomenda o acompanhamento e a fiscalizaçaõ das ações adotadas pelo Município Sigefredo Pacheco/PI com o objetivo de garantir a
imunização dos públicos-alvos, bem como a execução do planos nacional, estadual e munipal de vacinação da Covid-19.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI, no uso das atribuições legais e
constitucionais 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 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 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 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 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus contém as estratégias de
contingenciamento e mitigação da doença;
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CONSIDERANDO que a vacinação, tanto na rotina quanto nas campanhas massivas, tem se constituído em importante ação para o controle,
eliminação ou erradicação de doenças preveníveis, com vários exemplos de sucesso como a erradicação da varíola na década de 70, a
eliminação da circulação do vírus selvagem da poliomielite e a eliminação do sarampo nos anos 90;
CONSIDERANDO que a interrupção da circulação da Covid-19 no território nacional depende de uma vacina altamente eficaz com administração
em parcela expressiva da população (>70%);
CONSIDERANDO que a vacinação, além de ser a melhor evidência para que seja conferida a proteção necessária com possibilidades de
alcançar a endemicidade ou a interrupção da circulação do SARS-coV-2 no território nacional, é um direito de qualquer indivíduo, conforme
ressaltado pelo Conselho Nacional de Saúde na RECOMENDAÇÃO Nº 073, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.1;
CONSIDERANDO a Medida Provisória, em vigência, nº 1.026/2021 que trata sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra
a Covid-19, no constante à logística, conforme seu art. 1º: "Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à
aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e
treinamentos destinados à vacinação contra acovid-19e sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19.";:
1 Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1557-recomendacao- n-073-de-22-de-dezembro-de-2020
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, destinado aos
responsáveis pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra a covid-19 das instâncias federal, estadual, regional e
municipal, e tem por objetivo instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a Covid-19 ;
CONSIDERANDO a regulamentação do art. 13, em seu parágrafo 2º do Plano mencionado descrever que: "Art. 13. A aplicação das vacinas
contra a Covid-19 deverá observar o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou naquele que vier a
substituí-lo. (...) § 2º A aplicação das vacinas de que trata o caput somente ocorrerá após a autorização temporária de uso emergencial ou o
registro de vacinas concedidos pela Anvisa";
CONSIDERANDO que, no último dia 17/01/2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou o uso emergencial de duas
vacinas contra a Covid19: a Oxford- AstraZeneca, da Fiocruz, e a Coronavac, do Instituto Butantan;
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 versão2;
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 que a Secretaria de Estado da Saúde, ao realizar a determinação de distribuição do quantitativo de doses, seguiu a
recomendação constante no Informe Técnico de Vacinação Contra Covid-19, Anexo II, do Ministério da Saúde, iniciando com grupos
prioritários específicos: indígenas e trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas institucionalizadas com
deficiência;
CONSIDERANDO os princípios da impessoalidade e da eficiência, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal e que a ofensa a ambos os
preceitos pode, em tese, caracterizar ato de impro- bidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO a necessidade de seguir critérios objetivos e impessoais estabelecidos a nível nacional e estadual para escolha das pessoas
que serão contempladas, diante da insuficiência de doses disponibilizadas, para imunização completa dos grupos;
CONSIDERANDO que o Roteiro de Priorização do uso de vacinas contra Covid-19 no contexto de suprimentos limitados da OMS estabelece
como risco de morte a chance de exposição de pessoas mais vulneráveis a vir a óbito e como risco de transmissão a exposição de
pessoas/pacientes mais propensos a expor outros vulneráveis a risco;
CONSIDERANDO que os agentes públicos responsáveis pela delimitação das prioridades devem identificar, por grau de exposição de seu
trabalho, as pessoas que se enquadram dentro de grupos de riscos;
2 Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-14/10357/governo-apresenta-plano-operacional- de-estrategia-de-vacinacao-contraa-covid-19-no-piaui.html Acesso em: 28 de jan. 2021
CONSIDERANDO que, segundo veiculado no endereço web da Secretaria de Saúde do Estado, está disponível desde 25/01/2021 o Painel de
Monitoramento da Vacinação contra a Covid-19, o qual pode ser acessado através do site www.saude.pi.gov.br;
CONSIDERANDO que a referida ferramenta (o "vacinômetro") apresenta a soma de doses registradas no sistema de informações, público-alvo
das fases da campanha por município, porcentagem do público-alvo vacinado para a fase atual da campanha e gráficos com doses administradas
diariamente e registradas, além de número acumulado de doses administradas. Os dados são atualizados a cada 15 minutos a partir da inserção
de registros no sistema de informação da campanha pelos
estabelecimentos de saúde.3
CONSIDERANDO que, segundo o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana, para vacinação nacional contra a covid-19, o "registro
da dose aplicada será nominal/individualizado. Os registros deverão ser feitos no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
(SI-PNI) em todos os pontos de vacinação da rede pública e privada de saúde", e ainda:
"(...) Para a análise do desempenho da Campanha, informações de doses aplicadas e coberturas vacinais (CV) serão visualizadas a partir de um
painel, em desenvolvimento pelo Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS (DEMAS). Serão disponibilizados diferentes gráficos e
mapas de contribuição. A extração do conjunto de
30 microdados estará no OpenDatasus no ambiente LocalizaSUS. Será colocado à disposição o número de doses aplicadas, por UF e
municípios, por um determinado período de tempo, por gênero, por faixa etária e por tipo de vacina. Ainda terá o percentual de vacinados, as
coberturas vacinais do Brasil, das UF e dos municípios, CV em um determinado período de tempo, por gênero, por faixa etária e o mapa de
distribuição espacial das coberturas vacinais segundo as UF e municípios. O referido painel também apresentará a distribuição dos EAPV,
segundo pessoa, lugar e tempo, e ainda, por tipo de vacina e tipos de dose. Serão apresentados os gráficos de dados gerais do Brasil, estados e
municípios de acordo com diferentes filtros. Terão dados e informações de EAPV por grupo prioritário, por tipo de evento, por tipo de evento
adverso associado, por gênero e faixa etária, por fabricantes e vacinas, por diagnóstico clínico, por tipo de manifestação clínica, por classificação
de causalidade e por status da investigação. Do mesmo modo serão apresentadas informações relativas ao quantitativo de doses das vacinas
distribuídas, viabilizando análise de controle de estoque e de utilização das vacinas recebidas pelos estados e municípios. Os dados e
indicadores serão disponibilizados aos gestores, profissionais de saúde e público em geral por meio do painel. Salienta-se que os dados
individualizados e identificados estarão disponíveis somente para os profissionais de saúde devidamente credenciados e com senhas,
resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no estabelecimento de saúde.
Reforça-se que os registros das doses aplicadas das vacinas COVID-19 deverão garantir a identificação do cidadão vacinado pelo número do
CPF ou do CNS, para possibilitar a identificação, o controle, a segurança e o monitoramento das pessoas vacinadas, evitar duplicidade de
vacinação e possibilitar acompanhamento de possíveis EAPV. Estes deverão garantir também a identificação da vacina, do lote, do produtor e do
tipo de dose aplicada, objetivando possibilitar o registro na carteira digital de vacinação (...).
3 Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2021-01-25/10381/sesapi-lanca-vacinometro-para- acompanhar-vacinacao-contra-covid19.html Acesso em: 28 de jan. 2021
CONSIDERANDO que, conforme previsão acima, apesar da transparência e possibilidade de acesso a painel contendo o andamento da
vacinação para toda população, os dados individualizados serão acessados somente por profissionais de saúde devidamente credenciados e
com senhas, resguardando toda a privacidade e confidencialidade das informações, para acompanhamento da situação vacinal no
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estabelecimento de saúde;
CONSIDERANDO, todavia, que sobredita previsão limita o princípio da publicidade, uma vez, que o controle social é princípio fundamental para
as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei nº 8.142/90, e apenas o acesso individualizado pela população permitirá o efetivo
controle sobre os vacinados, a evitar, conforme enfatizado acima, o chamado "furo de fila" por pessoas não integrantes dos chamados grupo de
risco;
CONSIDERANDO a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada no Mandado de Segurança nº 33.340, no sentido de que o sigilo
necessário à preservação da intimidade "é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos
recursos públicos";
CONSIDERANDO que a divulgação da lista de vacinados, com o local onde foi feita a imunização, sem a revelação de qualquer dado
sensível relacionado à condição de saúde ou idade, não representa ofensa à intimidade, ainda mais diante da necessidade de controle
social e transparência quanto à observância de critérios objetivos para a realização da vacinação em período de extrema escassez;
CONSIDERANDO que, diariamente, vem chegando ao Ministério Público diversas denúncias acerca de possíveis irregularidades na ordem de
prioridade da vacinação, bem como reclamações de profissionais que entendem inadequada a relação de funcionários priorizados por unidade de
saúde, fatos que estão sendo apurados de forma também individualizada;
CONSIDERANDO que a execução do plano de vacinação contra a COVID-19 segue a coordenação do Ministério da Saúde, segundo determina
o art. 4º da Lei nº 6.259/75, inclusive quanto aos critérios de prioridade do público-alvo em cada fase do programa, constituindo infração sanitária
a inobservância das obrigações estabelecidas no referido ordenamento, sujeitando o infrator às penalidades previstas em lei, sem prejuízo das
demais sanções penais cabíveis;
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos definidos pelos planos, notadamente no que diz respeito
ao público-alvo da respectiva fase da campanha, visto sua maior exposição ao vírus, vulnerabilidades e morbimortalidades, de forma a conter o
avanço da pandemia e suas consequências mais nefastas;
CONSIDERANDO que a transparência é o meio eficaz de controle social, permitindo a população maior controle sobre os atos do governo,
sobretudo nas ações que envolvam recursos públicos, como é o caso da vacinação;
CONSIDERANDO que o dispêndio de recursos sem transparência, especialmente daqueles destinados aos valores mais "caros" de uma
sociedade - como os destinados à saúde dos cidadãos em uma grave crise pandêmica -, viola os princípios constitucionais da publicidade e da
moralidade administrativa;
CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de que seja garantida a ampla e irrestrita transparência dos gestores da saúde na execução da
vacinação da Covid-19, de forma que os órgãos de controle e toda a população possam realizar o acompanhamento não só a probidade dos atos
como também a efetividade das ações adotadas;
CONSIDERANDO que mesmo diante do início da vacinação no território nacional, os especialistas, de forma uníssona, recomendam que não
sejam relaxadas as medidas de distanciamento social, higiene respiratória e demais medidas não farmacológicas amplamente divulgadas e
normatizadas, visto que a imunidade coletiva não será atingida instantaneamente;
CONSIDERANDO que a direção do Sistema Único de Saúde - SUS é exercida, no âmbito dos Estados e Municípios, respectivamente, pelo
Secretário Estadual e pelo Secretário Municipal de Saúde, a teor do art. 9° da Lei Federal n° 8.080/1990 - gestor responsável pela ordenação de
despesas vinculadas aos Fundos de Saúde;
CONSIDERANDO a Resolução CIB nº 01, de 19 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí reafirma o seu compromisso de defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, em especial do direito fundamental à saúde neste período crítico de pandemia, frisando
que a quebra da ordem de prioridade, no cenário de escassez de vacinas, extrapola o âmbito da infração ética e caracteriza um problema
sanitário, já que não há vacinas suficientes para aqueles que estão mais expostos à COVID-19, sem prejuízo de perquirir as responsabilidades na
órbita criminal e da probidade administrativa.
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
R E S O L V E:
RECOMENDAR ao(à) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Secretário(a) Municipal de Saúde de Sigefredo Pacheco/PI, atendendo aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) para que imediatamente providenciem e
acompanhem a aplicação das doses de vacinas contra o COVID- 19 respeitando os grupos prioritários preestabelecidos pelo Ministério da Saúde
e, ainda, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela
convergentes:
I) RECOMENDAR ao(à) Secretário(a) de Saúde do Município de Sigefredo Pacheco/PI a executar as respectivas FASES da Campanha
Nacional de Vacinação contra a Covid-19 segundo os critérios de exposição à infecção, nos termos do Informe Técnico de Vacinação
Contra Covid-19, Anexo II do Ministério da Saúde nos respectivos grupos prioritários. Nesta 1ª fase, composta pelos profissionais e
trabalhadores da saúde, há que se observar, com base na Resolução CIB nº01\2021, o que se segue:
a)intervalo de tempo entre a 1ª e a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, seja de 28 dias;
considerando o critério de maior exposição à infecção, a seguinte ordem de prioridade para a vacinação do grupo de trabalhadores de saúde,
nesta etapa:
b.1)equipes de vacinação que estiverem diretamente envolvidas na vacinação dos grupos prioritários;
trabalhadores dos serviços de saúde pública e privada tanto de urgência quanto da atenção básica envolvida, diretamente na
atenção\referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19;
b.3)profissionais do LACEN-Piauí, diretamente vinculados aos serviços de diagnóstico da Covid-19;
A vacinação seja realizada a partir de listas nominais de trabalhadores da saúde, previamente elaboradas e encaminhadas pelos gestores
das unidades, contendo as informações sobre os critérios de prioridade e risco acima detalhadas, seguindo o escalonamento de
definição da vacinação prioritária na Fase correspondente, conforme a ordem decrescente dos critérios a seguir (Adaptável à estratégia
escolhida pelo gestor);
RECOMENDAR ao(à) Secretário(a) de Saúde do Município de Sigefredo Pacheco/PI, no que toca à transparência da execução da Campanha
Nacional de Vacinação contra a Covid-19, operacionalizar, até o dia 05 de abril de 2021, o seguinte:
divulgação diária (sempre que houver novos dados), até às 22 horas, em seu site oficial, de fácil leitura e interpretação para população, do
quantitativo de vacinas recebidas do Estado do Piauí, detalhando a quantidade destinada ou a ser destinada a cada unidade
descentralizada que realizará a vacinação;
divulgação diária (sempre que houver novos dados), até as 22 horas, em seu site oficial, de fácil leitura e interpretação para população, da
relação das pessoas vacinadas no dia respectivo, indicando: nome, CPF, local onde foi feita a imunização, não devendo ser publicado
qualquer dado sensível relativo a idade/comorbidades;
elaborar, publicar e divulgar o Plano ou a Estratégia do município para a imunização contra a COVID-19, em consonância com os Planos
Nacional e Estadual de Imunização;
divulgar, durante toda a campanha de vacinação contra a COVID-19, em seu site oficial, as principais informações a respeito de sua
operacionalização, em especial quanto ao cronograma, suas fases e públicos-alvo, locais e horários de funcionamento das salas de vacinação;
III)RECOMENDAR ao(à) Secretario(a) de Saúde do Município de Sigefredo Pacheco/PI a observar Outras Disposições:
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a) Na observância de descumprimento da ordem de prioridade acima detalhada, de transparência ou outras irregularidades na execução da
vacinação, em unidades públicas ou privadas, sejam as informações encaminhadas imediatamente ao órgão do Ministério Público da 2ª
Promotoria de Justiça de Campo Maior (sec.extrajudicial.campomaior@mppi.mp.br ; sedecampomaior@mppi.mp.br ou ouvidoria@mppi.mp.br.
Fica o(a) destinatário(a) desta recomendação advertido(a) dos seguintes efeitos dela
advindos:
tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, para que a destinatária manifeste- se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI pelos e-mails (sec.extrajudicial.campomaior@mppi.mp.br ;
sedecampomaior@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 à destinatária.
Publique-se.
Campo Maior/PI, 31 de março de 2021.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça

4.4. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI17095
RECOMENDAÇÃO Nº 001/2021 - 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA
SIMP n: 002694-369/2020
Assunto: Recomendação ao Instituto Médico Legal na realização de exames periciais na cidade de Parnaíba-PÍ.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através de seu
representante abaixo-assinado, promotor de justiça titular da 8ª Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições legais e na forma como
dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público); Resolução CPJ-MPPI nº 03/2018, alínea "e", e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88);
CONSIDERANDO a cláusula pétrea do artigo 5º, III, da Constituição Federal de 1988, na qual é clara em afirmar que a prática da tortura é
proibida em território brasileiro;
CONSIDERANDO que cabe à 8ª Promotoria de Justiça, conforme resolução acima mencionada inspecionar as repartições policiais, civis e
militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição, registrando a sua presença em livro próprio
e encaminhando relatório de atividades;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desse signatário suposta prática de prevaricação e atos que possam vir a configurar possível
improbidade administrativa pelos servidores do referido órgão (IML);
CONSIDERANDO a oitiva do Diretor o Instituto Médico Legal e Parnaíba, no dia 26 de fevereiro de 2021, na Sede de Promotorias de ParnaíbaPI;
CONSIDERANDO que a Recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes;
íba-PI
RESOLVE,
RECOMENDAR aos servidores do Instituto Médico Legal de ParnaQue na realização de exame pericial, especialmente em flagrado(a),
cumpra-se o que dispõem o CNJ na Resolução nº 62, artigo 8º, parágrafo 1º:
II - o exame de corpo de delito seja realizado na data da prisão pelos profissionais de saúde no local em que a pessoa presa estiver,
complementado por registro fotográfico do rosto e corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de tortura e maus tratos.
Observando sempre a Constituição Federal, lei fundamental e suprema do Brasil, que serve de parâmetro de validade a todas as demais
espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico, neste caso principalmente os arts 1º, III e art 5º, incisos III e X, CF:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fun- damentos:
III- a dignidade da pessoa humana; Art 5º, .....
III: "Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desu- mano ou degradante".
X: "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a ima- gem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação".
Que o procedimento a ser feito não cause constrangimento aquele que será submetido, de modo que seja realizado de forma objetiva, impessoal
e im- parcial, com base nos fundamentos médico-legais e criminalísticos.
Que a retirada das vestimentas do(a) periciado(a), ocorra quando o mesmo alegue ter sido vítima de agressões que justifique o ato ou em
situações em que o perito perceba que o exame de corpo de delito pode ficar prejudicado. Nestes casos, o perito deverá justificar por escrito a
necessidade da retirada das vestimentas do periciado.
Que tendo em vista os tempos hodiernos de COVID-19 evitem contato físico além do estritamente necessário para o exame do(a) periciando(a).
Que sigam as recomendações da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas.
Consigna-se, por fim, que o não cumprimento das Recomendações acima referida importará na tomada das medidas judiciais cabíveis.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
Ao Instituto Médico Legal de Parnaíba para cumprimento.
Ao Juízo da 1ª Vara Criminal, para ciência;
Ao Juízo da 2ª Vara Criminal, para ciência;
À Delegacia Regional de Parnaíba-PI, para ciência;
À Central de Flagrantes, para ciência;
À Defensoria Pública núcleo criminal com sede em Parnaíba-PI, para ciência;
Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e à Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Oficial do MPPI;
Cumpra-se.
Parnaíba-PI, 22 de abril de 2021.
Rômulo Paulo Cordão Promotor de Justiça

4.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI17096
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Inquérito Civil nº 15/2018
SIMP: 000730-161/2017
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial inicialmente autuado como Notícia de Fato nº 20/2017 e posteriormente convertido em Inquérito Civil nº
15/2018, por meio da portaria nº 41/2018 (fls. 02/04), o qual tem como assunto investigar supostas inserções de informações ideologicamente
falsas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), de vínculos empregatícios com o município de Esperantina, nos meses de
abril a junho do ano de 2017.
O presente procedimento originou-se mediante declaração de ausência de vínculo empregatício e renda encaminhada a 2ª Promotoria de Justiça
de Esperantina por Camilla Diniz Cavalcante (fls. 08/18).
Em sede de diligências iniciais, por meio do ofício nº 70/2017 (fl. 20), solicitou-se Secretaria Municipal de Saúde informações quanto à declaração
que embasou a instauração do presente procedimento.
Em resposta, por meio do ofício nº 20/2018 (fls. 35/41), a Secretaria de Saúde informou que a noticiante havia procurado a administração pública
municipal para uma relação empregatícia, que decidiu por contratar Camilla. Entretanto, após a deflagração do procedimento administrativo para
a contratação houve a desistência da noticiante, permanecendo o cadastro no referido sistema por problemas operacionais.
Juntou-se aos autos folha de pagamento, exercício 2017 e 2018, extraídas do portal do conveniado, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado
do Piauí (TCE), constantes nas fls. 50/64.
Posteriormente, com o fim de melhor instruir o feito, por meio do ofício nº 196/2018 (fl. 67), solicitou-se a Secretaria de Saúde do município de
Esperantina as seguintes informações: I) quem, no período de abril a junho do ano de 2017, teria trabalhado como médico na Unidade Básica de
Saúde (UBS) Iracema Oliveira, situada no bairro Alecrim; II) quem detinha, na situação, senha e atribuição, no âmbito da Secretaria de Saúde do
município, para a inserção de dados no CNES; III) apresentação de folha de pagamento dos médicos dos meses de abril a junho do ano de 2017,
bem como contracheques e respectivos empenhos realizados e; IV) apresentação das folhas de frequência dos profissionais médicos relativas
aos meses de abril a junho do ano de 2017.
Parecer do Centro de Apoio Operacional da Defesa da Saúde as fls. 69/70.
Em atenção à solicitação ministerial, através do ofício nº 104/2018, a Secretaria Municipal de Saúde de Esperantina encaminhou documentação
solicitada pelo Ministério Público (fls. 73/151).
Após, mediante ofício nº 395/2018 (fl. 155), requereu-se a Secretaria de Saúde que fosse articulado junto ao CNESDATASUS à exclusão do
cadastro da médica Camilla Diniz Cavalcante.
Em resposta a determinação ministerial, por meio do ofício nº 153/2018 (fls. 165/174), a Secretaria de Saúde declarou não constar dados de
cadastro ou vinculação da noticiante.
Ulteriormente, oficiou-se o Departamento de Informática do SUS - DATASUS, requisitando informações quanto à solicitação do município de
Esperantina visando à exclusão do cadastro do CNES da profissional Camilla Diniz Cavalcante (fl. 229).
Certidão de fls. 243 certificando contato telefônico com o Ministério da Saúde, o qual restou constatado que o responsável pelo CNES é a
Diretoria de Unidade, Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria (Ducara).
De posse de tais informações, mediante o ofício nº 504/2019 (fl. 248), solicitou-se a Duacara informações quanto a possível requerimento
apresentado pelo município de Esperantina visando à exclusão do cadastro do CNES da profissional Camilla Diniz Cavalcante.
Em resposta, por meio do ofício nº 056/2018, a Ducara informou não constar requerimento realizado pelo município de Esperantina. Esclareceu,
ainda, que a exclusão dos dados não cabe à diretoria, e sim ao município.
Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de 2019 foi realizada audiência extrajudicial com o fim de melhor instruir o feito, cuja ata consta
na fl. 259.
Sucessivamente, solicitou-se da Secretaria de Saúde informações quanto à solicitação realizada pelo município ao DATASUS, com o respectivo
comprovante (fl. 74). Em resposta, o município encaminhou cópia do e-mail direcionado ao DATASUS (fl. 276/282).
Novamente oficiou-se o município para que proceda com a exclusão do cadastro no CNES, nos termos do ofício nº 56/2019 Sesapi/Ducara.
Por fim, por meio do ofício nº 008-03/2021, a Secretaria Municipal de Saúde informou sobre a realização da exclusão do cadastro CNES da
profissional reclamante, encaminhando extrato comprobatório, que segue no ID nº 32588962.
Síntese do essencial.
Pelo exposto, considerando que a Secretaria Municipal de Saúde realizou a exclusão do cadastro da noticiante no Sistema de Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde, devidamente comprovado pelos documentos acostados ao ID nº 32588962, inexistindo quaisquer prejuízos a
requerente, resta constatado a resolutividade do objeto do presente procedimento.
Desta feita, verifico que não há necessidade de solicitação ou requisição de outras diligências, tampouco mácula a ensejar propositura de ação
civil, não havendo mais justificativa para o prosseguimento do presente feito
Neste passo, pelas razões acima e com fulcro no art. 10, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), PROMOVO
O ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil.
Comunique-se aos interessados da presente decisão, conforme art. 10, § 1º, da Resolução 23/2007 do CNMP.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina (PI), 04 de maio de 2021.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

4.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS-PI17098
PORTARIA 22/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no art. 129 da Constituição da Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal n. 8.625/93
— Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 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 (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre outros
objetivos, apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8°, inc. ill, da Resolução n. 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO a NF n° 000706-212/2018, que tem por objeto acompanhar a Sra. Iracema Maria Ribeiro e sua filha Mariela Maria Ribeiro.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos e acompanhar os fatos acima descritos;
RESOLVE, com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar n° 12/1993 e na Resolução n° 174/2017 do CNMP, instaurar o
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n° 01/2021, determinando as seguintes diligências:
1) Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros desta Promotoria de Justiça, encaminhando-se cópia da mesma ao Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e afixando-se, também, cópia respectiva no átrio do Fórum, a fim de conferir a
publicidade exigida pelo art. 4°, da Res. n°23/2007, do CNMP; Encaminhe-se cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do
Estado do Piauí (CSMP);
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2) Anexe cópia do Procedimento Administrativo nº 19/2018 sob protocolo SIMP 000706-212/2018;
Cumpra-se.
Fronteiras-PI, 05 de maio de 2021
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI17099
Notícia de Fato nº 27/2020 (SIMP: 000036-095/2020)
PORTáRIá Nº 12/2021 (PROCEDIMENTO áDMINISTRáTIVO)
Finalidade: acompanhar e fiscalizar atuação preventiva e repressiva do Município de Dirceu árcoverde e Polícia Militar;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTáDO DO PIáUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo árt. 8º, III da Resolução nº
174/2017 do CNMP e
CONSIDERáNDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 27/2020 (SIMP: 000036-095/2020), informando uso
excessivo de som, ocasionando poluição sonora por parte do Sr. ádilson Nunes de Sousa;
CONSIDERáNDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERáNDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da necessidade de expedição de recomendação e outras diligências.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 27/2020 (SIMP: 000036-095/2020) em PROCEDIMENTO áDMINISTRáTIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial Berily Bento dos Santos; DETERMINO desde logo:
O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
expedição de RECOMENDáÇÃO, com as considerações de praxe, nos seguintes moldes:
áO SR. JOSIMáR GONÇáLVES Dá SILVá, PROPRIETãRIO DO ESTáBELECIMENTO:
1
que se áBSTENHá, imediatamente, de utilizar paredões no seu estabelecimento ou nas imediações, sob pena de ajuizamento de ação de
obrigação de não fazer, com pedido de interdição das atividades da empresa e imposição de multa;
que PROVIDENCIE, junto à Prefeitura Municipal, a obtenção da devida licença ambiental, caso prossiga o interesse na realização de tais
atividades;
que se áBSTENHá da utilização de aparelhos de som ou música ao vivo em volume elevado, que possa causar prejuízo à tranquilidade alheia,
providenciando o necessário isolamento acústico para que o som emitido para o exterior não extrapole os limites estabelecidos nas referidas
normas legais;
que áFIXE, em local visível do estabelecimento, aviso contendo a proibição da utilização de som automotivo no local;
que COMUNIQUE, imediatamente, à autoridade administrativa e policial, a utilização de aparelhos sonoros ou acústicos em volume elevado por
parte de clientes ou populares, nas imediações do estabelecimento, perturbando o sossego dos demais cidadãos, eximindo-se, assim, de
eventual responsabilização penal como coautor ou partícipe da infração;
áO COMáNDO Dá POLÍCIá MILITáR NO MUNICÍPIO DE DIRCEU áRCOVERDE/PI:
Que PROCEDá âS DILIGÊNCIáS OBJETIVáNDO COIBIR OS ILÍCITOS PENáIS no estabelecimento do Sr. JOSIMáR GONÇáLVES Dá SILVá
efetuando a prisão em flagrante, se necessário, observando, o disposto no artigo 301 e 302 do CPP, inclusive com apreensão de eventuais
aparelhos e instrumentos sonoros/acústicos;
Que durante os serviços de deslocamentos para atendimento de diligências e realização de "blitz" rotineiras no perímetro urbano do Município de
Dirceu árcoverde, atue NO COMBáTE â POLUIÇÃO SONORá áTRáVÉS DE áTIVIDáDES PREVENTIVáS E REPRESSIVáS, as quais devem
abranger desde a condução do infrator à Delegacia de Polícia, onde será instaurado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) ou Inquérito
Policial (IP), até a devida apreensão do equipamento sonoro e o veículo, no caso de crimes e contravenções.
2
â PREFEITURá MUNICIPáL DE DIRCEU áRCOVERDE:
QUE áTENDá á TODáS áS NORMáS TÉCNICáS E LEGáIS PERTINENTES NáS CONCESSÕES DáS áUTORI)áÇÕES E LICENÇáS,
notadamente à proibição de utilização dos chamados "Paredões", de modo que a licença ambiental concedida esteja efetivamente apta a prevenir
a ocorrência de poluição sonora e de perturbação do sossego;
Que EXERÇá O PODER DE POLÍCIá em casos de eventuais shows/paredões no estabelecimento do Sr. JOSIMáR GONÇáLVES Dá SILVá,
devendo ser aplicada as penalidades de multa e interdição do estabelecimento em razão de o referido estabelecimento não possuir
Licenciamento ámbiental para tanto, sob pena de responsabilização civil e criminal pela omissão no exercício do Poder de Polícia, bem como por
ato de improbidade administrativa insculpido pelo art. 11, caput e inciso II da Lei n° 8.429/92;
Que COMUNIQUE a este órgão ministerial, no prazo de 30 dias do recebimento deste, as medidas adotadas, especialmente quanto ao
acatamento da presente Recomendação;
ENCáMINHE-SE, urgentemente, a presente Recomendação ao proprietário do estabelecimento, Sr. Josimar Gonçalves da Silva, ao Prefeito do
Município de Dirceu árcoverde, ao Grupamento da Polícia Militar atuante no referido município e à Delegacia Regional de Polícia do Município de
São Raimundo Nonato, para fins de conhecimento, cumprimento e divulgação;
Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de ápoio Operacional de Defesa do Meio ámbiente- CáOMá, para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público- DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
Expedientes necessários.
São Raimundo Nonato/Piauí, 20 de abril de 2021.
Gabriela álmeida de Santana
Promotora de Justiça

4.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI17100
INQUÉRITO CIVIL Nº 37/2021
(SIMP nº 000144-107/2021)
Portaria n.º 59/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito de apurar suposta irregularidade no embarque/desembarque de passageiros pela empresa Cataflan, tal como a
realização de limpeza e higienização dos ônibus em local inadequado (lançamento de efluentes e resíduos em via pública), RESOLVE,
nos termos legais, instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL
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para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta digital própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro digital respectivo;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Andreza Rodrigues Bezerra, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras,
ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI, enviando-lhes cópias da presente, através de e-mail;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de OeirasPI, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Autue-se a Notícia de Fato nº 103/2021 como Inquérito Civil nº 37/2021;
REQUISITE-SE ao proprietário da Empresa Cataflan Turismo que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, preferencialmente através do e-mail:
secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br, as seguintes informações: a) informe quais os pontos de embarque/desembarque de seus passageiros e
o que tem sido feito para evitar a aglomeração de passageiros nesses pontos; b) informe como e onde vem sendo feita a limpeza/higienização
dos ônibus; c) informe as rotas/destinos em que a empresa atua no transporte de passageiros.
seja SOLICITADA à Vigilância Sanitária do Municipio de Oeiras/PI e a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, através do agente
(Clemilson - celular (89) 99940-5603), a intensificação da fiscalização nos pontos de embarque/desembarque de passageiros da agência de
viagens Cataflan Turismos (CNPJ n.º 36.343.125/0001-61), sendo imprescindível que informe, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
preferencialmente através do e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br, as medidas adotadas.
Comunique-se a eventuais interessados acerca da presente instauração.
ENCAMINHE-SE à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, em anexo ao ofício, cópia dos documentos constantes em IDs 32715782
e 32724727.
Fica advertido o destinatário que o não atendimento às Requisições Ministeriais poderá importar em sua responsabilização nas searas cível,
penal[1] e administrativa, visando resguardar os bens ora tutelados, com a propositura de ação judicial cabível à espécie, inclusive
improbidade administrativa.
Cumpra-se.
Oeiras - PI, 03 de maio de 2021.
(Assinado Digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[1] Art. 10 da Lei nº 7347/1985. 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.

4.9. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI17101
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI
PORTARIA N.º 03/2021
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo n.º 02/2021, com escopo de acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de
Piracuruca/PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo na vacinação contra a COVID-19, bem como o respeito à ordem
prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, pela 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, com esteio nos arts. 127 e 129, da Constituição
Federal, c/c art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174/2017, que regulamenta a instauração e tramitação de Procedimentos Administrativos no
âmbito do Ministério Público;
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 o artigo 196 da Constituição Federal estabelece 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, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a interrupção da circulação da COVID-19 no território nacional depende de uma vacina altamente eficaz com
administração em parcela expressiva da população (>70%);
CONSIDERANDO que a vacinação, além de ser a melhor evidência para que seja conferida a proteção necessária com possibilidades de
alcançar a endemicidade ou a interrupção da circulação do SARS-coV-2 no território nacional, é um direito de qualquer indivíduo, conforme
ressaltado pelo Conselho Nacional de Saúde na Recomendação nº 073, de 22 de dezembro de 2020;
CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 1.026/2021 que dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas, insumos, bens
e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e treinamentos destinados à vacinação contra
a COVID-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a Covid-19, notadamente no que diz respeito ao público-alvo da respectiva fase da campanha, visto sua maior exposição ao
vírus, vulnerabilidades e morbimortalidades, de forma a conter o avanço da pandemia e suas consequências mais nefastas;
CONSIDERANDO que a transparência é o meio eficaz de controle social, permitindo a população maior controle sobre os atos do governo,
sobretudo nas ações que envolvam recursos públicos, como é o caso da vacinação;
CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de que seja garantida a ampla e irrestrita transparência dos gestores da saúde na execução da
vacinação da COVID-19, de forma que os órgãos de controle e toda a população possam realizar o acompanhamento não só a probidade dos
atos como também a efetividade das ações adotadas;
CONSIDERANDO que este Órgão Ministerial recebeu denúncia acerca de possíveis irregularidades na ordem de prioridade da vacinação, fatos
que estão sendo apurados de forma também individualizada;
CONSIDERANDO que a inobservância deliberada das estratégias de planejamento e priorização estabelecidas pelos órgãos competentes de
saúde, especialmente por servidores públicos, dentre eles os verdadeiros destinatários e responsáveis pela execução do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, poderá configurar a prática dos crimes tipificados no art. 33, da Lei nº 13.869/19, arts.
268, 312, 317, 319, 333, todos do Código Penal;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de Piracuruca/PI com relação à
operacionalização da Companha de Vacinação contra a COVID-19;
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RESOLVE
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 02/2021, a fim de acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de
Piracuruca/PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo na vacinação contra a COVID-19, bem como o respeito à ordem
prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação, com fundamento no art. 8º, inciso II, da RESOLUÇÃO n.º 174/2017, CNMP,
determinando desde já:
1 - Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Gabriella Rocha Gomes (matr.: 15123), para secretariar este procedimento;
2 - Autue-se, realizando as devidas anotações no livro próprio e tabela de acompanhamento, e arquivando-se cópia da portaria em pasta própria
da Promotoria de Justiça;
3 - Seja comunicada a instauração do Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do MPPI, ao CAOCRIM e CAODS, com cópia da
portaria, por meio eletrônico;
4 - encaminhe-se a presente portaria, via e-mail, para fins de publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
5 - Junte-se aos autos Nota Técnica n.º 01/2021/CAOCRIM/MPPI;
6 - Minute-se Recomendação à Secretária de Saúde do Município de Piracuruca, com orientações acerca do cumprimento do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, bem como à transparência da execução da respectiva Campanha Nacional de Vacinação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Piracuruca/PI, 04 de maio de 2021.
(assinado digitalmente)
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Promotor de Justiça
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA/PI
Procedimento Administrativo n.º 02/2021
SIMP n.º 000153-173/2021
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL N.º 01/2021
Ementa: Recomenda à Secretaria Municipal de Saúde de Piracuruca a adequada execução dos planos nacional, estadual e municipal de
vacinação da COVID-19, com alimentação diária das informações, a fim de possibilitar o acompanhamento, em tempo real, pelo cidadão e pelos
órgãos de controle.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante legal, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece 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, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a interrupção da circulação da COVID-19 no território nacional depende de uma vacina altamente eficaz com
administração em parcela expressiva da população (>70%);
CONSIDERANDO que a vacinação, além de ser a melhor evidência para que seja conferida a proteção necessária com possibilidades de
alcançar a endemicidade ou a interrupção da circulação do SARS-coV-2 no território nacional, é um direito de qualquer indivíduo, conforme
ressaltado pelo Conselho Nacional de Saúde na Recomendação nº 073, de 22 de dezembro de 2020;
CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 1.026/2021 que dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas, insumos, bens
e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e treinamentos destinados à vacinação contra
a COVID-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19;
CONSIDERANDO que a transparência é o meio eficaz de controle social, permitindo a população maior controle sobre os atos do governo,
sobretudo nas ações que envolvam recursos públicos, como é o caso da vacinação;
CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de que seja garantida a ampla e irrestrita transparência dos gestores da saúde na execução da
vacinação da Covid-19, de forma que os órgãos de controle e toda a população possam realizar o acompanhamento não só a probidade dos atos
como também a efetividade das ações adotadas;
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a COVID-19, notadamente no que diz respeito ao público-alvo da respectiva fase da campanha, visto sua maior exposição ao
vírus, vulnerabilidades e morbimortalidades, de forma a conter o avanço da pandemia e suas consequências mais nefastas;
CONSIDERANDO que a inobservância deliberada das estratégias de planejamento e priorização estabelecidas pelos órgãos competentes de
saúde, especialmente por servidores públicos, dentre eles os verdadeiros destinatários e responsáveis pela execução do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, poderá configurar a prática dos crimes tipificados no art. 33, da Lei nº 13.869/19, arts.
268, 312, 317, 319, 333, todos do Código Penal;
CONSIDERANDO o Procedimento Administrativo nº 02/2021, instaurado para acompanhar o planejamento e a execução da vacinação contra a
COVID-19 no âmbito do Município de Piracuruca;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
RESOLVE
RECOMENDAR à Secretária de Saúde do Município de Piracuruca/PI, Srª Adriana Silva Fontinele, que:
I. Ao executar as respectivas fases da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19, siga rigorosamente os critérios definidos
no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 quanto aos grupos prioritários, inclusive na aplicação, ao
final do dia, das sobras de doses de vacina em frascos abertos;
II. No tocante à transparência da execução da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19:
a) divulgar no site oficial e redes sociais do Município, durante toda a campanha de vacinação contra a COVID-19, as principais
informações a respeito de sua operacionalização, em especial quanto ao CRONOGRAMA, SUAS FASES E PÚBLICOS-ALVO, LOCAIS,
DATA E HORÁRIOS de funcionamento das salas de vacinação;
b) divulgação diária (sempre que houver novos dados), até às 22 horas, em seu site oficial, de fácil leitura e interpretação para
população, do quantitativo de vacinas recebidas do Estado do Piauí, detalhando a quantidade destinada ou a ser destinada a cada
unidade descentralizada que realizará a vacinação;
c) divulgação diária (sempre que houver novos dados), até as 22 horas, em seu site oficial, de fácil leitura e interpretação para
população, da relação das pessoas vacinadas no dia respectivo, indicando: nome, CPF, local onde foi feita a imunização, não devendo
ser publicado qualquer dado sensível relativo a idade/comorbidades;
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d) que se operacionalize, torne disponível e se dê conhecimento ao público de canal de comunicação para atender dúvidas,
reclamações e outras manifestações;
III. Encaminhe-se à 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca lista com o nome das pessoas que já receberam as doses, contendo as
informações sobre os critérios de prioridade e risco (idade/comorbidade, local de trabalho e atividades de risco que exercem), bem
como a data em que foram vacinadas.
Fica o destinatário da recomendação advertido 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;
constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais;
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento, para que o destinatário manifeste-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, pelo e-mail primeira.pj.piracuruca@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 MPPI, ao CAOCRIM, CAODS e ao respectivo destinatário.
Por fim, em atenção ao disposto artigo 9º da Resolução nº 164/2017 do CNMP, determino ao Executivo Municipal a divulgação adequada e
imediata desta Recomendação no Diário Oficial do Município.
Piracuruca/PI, 04 de maio de 2021.
(assinado digitalmente)
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Promotor de Justiça

4.10. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI17102
PORTARIA Nº 03/2021
(Procedimento Administrativo nº 02/2021)
SIMP: 000189-160/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público (MP), por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o artigo 129 da Constituição
Federal de 1988 (CF), possui a legitimidade para realizar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o(a)(s) investigado(a)(s) e/ou
denunciado(a)(s) que preencha(m) os requisitos legais;
CONSIDERANDO que o ANPP foi criado pela Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e posteriormente alterado pela
Resolução n. 183/2018, com a finalidade de aprimorar o sistema penal e dar celeridade à resolução dos conflitos;
CONSIDERANDO a recente promulgação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), disciplinando no plano legal o ANPC;
CONSIDERANDO que o acordo de não persecução penal positivado recentemente constitui medida inovadora no sistema de justiça criminal
brasileiro, reforçando o protagonismo do MP na persecução pena;
CONSIDERANDO que o ANPP, à luz do disposto no art. 28-A, e §§, do CPP, na redação que lhe deu o "Pacote Anticrime", vem a ser negócio
jurídico processual que, se cumprido, permitirá a extinção mesma de punibilidade (CPP, art. 28-A, §13º), pendente ou não processo-crime, não
materializando pena em sentido estrito, mas apenas medida de responsabilização acordada, e não imposta, sujeita à homologação judicial, em
audiência judicial para se lhe aferir a voluntariedade e legalidade (CPP, art. 28-A, §§ 4º e 6º), sem prejuízo de quaisquer tratativas extrajudiciais;
CONSIDERANDO que, segundo o magistério doutrinário de Aury Lopes Júnior1 1 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 17ª ed. São Paulo:
Saraiva Educação, 2020. p. 315- 316. o ANPP consubstancia "mais um instrumento de ampliação do espaço negocial, pela via do acordo entre
MP e defesa, que pressupõe a confissão do acusado pela prática de crime sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4
anos (limite adequado à possibilidade de aplicação de pena não privativa de liberdade), que será reduzida de 1/3 a 2/3 em negociação direta
entre acusador e defesa";
CONSIDERANDO o Auto de Prisão em Flagrante 2019, da Delegacia de Polícia Civil de Esperantina, distribuído sob os autos n°
0001092.72.2019.8.18.0033, instaurado a fim de apurar a possível prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306 do CTB c/c art. 14 da Lei nº
10.826/2003, figura como autor ANTÔNIO JOSÉ FONTINELE, brasileiro, solteiro, carpinteiro, agente penitenciário aposentado, natural de
Esperantina/PI, nascido em 06/07/1952, portador do RG nº 211785 - SSP/PI, inscrito no CPF nº 131.137.043-91, filho de Maria Ferreira Fontinele,
residente Localidade Malhada do Meio, zona rural do município de Esperantina-PI;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado, entre
outros, a acompanhar políticas públicas de natureza criminal e fatos ainda não sujeitos a Inquérito Civil (Res. CNMP n. 174/2017, art. 8º, II e IV);
R E S O L V E:
INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 02- SIMP 000189-160/2021, para acompanhar e registrar as tratativas
extrajudiciais para a viabilização e celebração de eventual Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), na pendência dos autos criminais
n° 0001092-72.2019.8.18.0033, na 02º Vara Criminal da Comarca de Esperantina, presentes os requisitos legais, para posterior
homologação judicial.
DETERMINANDO:
01. A NOMEAÇÃO da Assessora de Promotoria de Justiça IOLANDA DE CASTELO BRANCO BONIFÁCIO para secretariar este procedimento;
02. A TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA do feito;
03. A pronta DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL, observada a pauta de audiências judiciais e extrajudiciais, visando, entre outras, à
discussão dos termos do ANPP, bem como para, presentes os requisitos legais, discutidos e acordados os termos dele, oportunizar-se a
celebração deste negócio jurídico de natureza processual, devendo-se proceder à necessária notificação das partes envolvidas, nos termos das
considerações acima registradas;
04. A JUNTADA de cópias integrais dos autos da Ação Penal n° 0001092-72.2019.8.18.0033, em PDF, ao PA em questão;
05. O ENCAMINHAMENTO do arquivo, em formato word e PDF, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM), para
conhecimento;
06. O ENVIO da presente Portaria de Instauração, em formato word, à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
07. A AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
08. A ELABORAÇÃO DE MINUTA, à ser inserida no sistema Themis Web, informando ao Juízo da Vara Única da Comarca de Esperantina/PI
sobre a instauração do PA em questão e sobre a necessidade dos autos ficarem acautelados junto ao Ministério Público para viabilização do
ANPP;
09. A FIXAÇÃO do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo
período, devendo a secretária do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina/PI, 03 de abril de 2021.
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Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
Promotor de Justiça Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Esperantina
Respondendo pelos trabalhos da Promotoria de Paulistana

4.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO-PI17104
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DEMERVAL LOBÃO/PI
Procedimento Preparatório nº 01/2021
Portaria: 09/2021
SIMP: 443-150/2020
ASSUNTO: colher elementos acerca de eventual ocorrência de ilícitos, consubstanciados na prática de conduta vedada prevista no art. 73 da Lei
das Eleições, decorrentes do comportamento de agentes públicos do Município de Lagoa do Piauí/PI, município integrante da 54ª Zona
Eleitoral/PI, nos termos narrados pelo noticiante e devidamente descrito neste ato, consubstanciando ato de improbidade administrativa.
PORTARIA Nº 09/2021 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça Titular da Comarca de Demerval Lobão/PI, no uso de suas
atribuições legais, com base no art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 c/c art. 26, I, da Lei Federal nº 8.625/93, e:
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito e tem por fundamentos, entre outros, a
cidadania e o pluralismo político, e ser um dos objetivos fundamentais da República a construção uma sociedade livre, justa e solidária;
CONSIDERANDO que todo poder emana do povo, sendo exercido diretamente ou através de seus representantes eleitos (art. 1º, parágrafo
único, da CF/88);
CONSIDERANDO que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos
termos do art. 14, caput, da CF/88;
CONSIDERANDO que a coibição ao abuso de poder político encontra sua razão na imperiosa necessidade de serem asseguradas a normalidade
e a plena legitimidade das eleições, evitando que tais postulados sejam afetados de modo a comprometer a igualdade entre os futuros candidatos
e própria vontade popular, que é soberana;
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos, nos termos do art. 73, inciso V, da Lei das Eleições, "nomear, contratar ou
de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional
e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse
dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa
de funções de confiança; b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos
órgãos da Presidência da República; c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo; d) a
nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa
autorização do Chefe do Poder Executivo; e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários";
CONSIDERANDO as informações que chegaram a esta Promotoria Eleitoral da 54ª Zona Eleitoral/PI, via e-mail pj.demervallobao@mppi.mp.br
no sentido de que a Sra. Francisca Milena de Sousa, professora contratada pelo Município de Lagoa do Piauí/PI, teria se desvinculado das
funções que exercia junto ao funcionalismo público municipal, nos termos da publicação do Distrato de Contrato nº 06/2020 no Diário Oficial dos
Municípios de 25 de agosto do ano em curso, em sua edição IVCXLII, distrato este datado de 01 de agosto de 2020, tendo sido a dita senhora
recontratada por meio do Contrato 070/2020, datado de 01 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial dos Municípios em 14 de setembro
de 2020, o que, em tese, infringiria a Lei nº 9.504/1997, art. 73, V e VI;
CONSIDERANDO que o art. 73, § 7º da Lei das Eleições preceitua que "as condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de
improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele
diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III";
CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de maiores informações e, se for a hipótese fático-jurídica, até mesmo avaliar a possibilidade de
proposição de Acordo de Não Persecução Cível ou ajuizamento de ação própria.
RESOLVE CONVERTER A NOTÍCIA DE FATO Nº 16/2020 EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 01/2021, de molde a colher elementos
acerca de eventual ocorrência de ilícitos, consubstanciados na prática de conduta vedada prevista no art. 73 da Lei das Eleições, decorrentes, em
tese, do comportamento de agentes públicos do Município de Lagoa do Piauí/PI, município integrante da 54ª Zona Eleitoral/PI, nos termos
narrados pelo noticiante e devidamente descrito neste ato, consubstanciando ato de improbidade administrativa.
Nesse diapasão, determina-se:
a) lavratura da respectiva portaria, nos termos do art. 2º, §4º da Resolução CNMP nº 23/2007;
b) o encaminhamento de cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail institucional, assinada
eletronicamente, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí (CPJ/PI);
c) a nomeação da servidora Fernanda Maciel Rodrigues Pessoa Moura para secretariar os trabalhos ou eventual servidor substituto em casos de
licenças, férias ou impedimentos;
d) a expedição ofício ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP) do Ministério Público Estadual,
informando a instauração do procedimento, remetendo cópia da portaria ao Exmo. Sr. Dr. Coordenador do aludido Centro de Apoio;
e) A afixação de cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
f) o encaminhamento da presente portaria de conversão em formato word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando
amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial.
g) a análise da documentação constante nos autos e avaliação da possibilidade de proposição de Acordo de Não Persecução Cível ou
ajuizamento de ação própria.
Após, retornem os autos conclusos, para fins de análise por parte dessa Presentante Ministerial e adoção das demais providências cabíveis
frente ao caso em vertente.
Registre-se.
Cumpra-se.
Demerval Lobão/PI, 04 de maio de 2021.
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DEMERVAL LOBÃO/PI
INQUÉRITO CIVIL nº 03/2021
Página 21

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 856 Disponibilização: Quarta-feira, 5 de Maio de 2021 Publicação: Quinta-feira, 6 de Maio de 2021

Portaria: 10/2021
SIMP: 277-150/2020
ASSUNTO: apurar possível ocorrência de sobrepreço quando da locação de tenda pelo Município de Lagoa do Piauí.
PORTARIA Nº 10/2021 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO/PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça Titular da Comarca de Demerval Lobão/PI, no uso de suas
atribuições legais, com base no art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 c/c art. 26, I, da Lei Federal nº 8.625/93, e:
CONSIDERANDO denúncia encaminhada pelo Vereador Antônio de Jesus da Silva, com base em pesquisa por ele realizada e a posterior
constatação de que outras empresas praticam valores menores para a prestação do mesmo serviço;
CONSIDERANDO que a locação da tenda teria como finalidade evitar aglomerações nas agências bancárias, no contexto do novo Coronavírus,
de modo que as pessoas poderiam aguardar no lado externo, sem exposição ao sol;
CONSIDERANDO que fora solicitado auxílio ao Setor de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI para a realização de comparação de preços
praticados entre empresas, a fim de que se possa chegar a uma conclusão quanto a ocorrência ou não de sobrepreço quando da locação de
tenda pelo Município de Lagoa do Piauí, pelo período de 60 (sessenta) dias, a um custo equivalente a R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)
CONSIDERANDO 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;
RESOLVE CONVERTER O PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 03/2020 EM INQUÉRITO CIVIL Nº 03/2021, de molde a apurar possível
ocorrência de sobrepreço quando da locação de tenda pelo Município de Lagoa do Piauí.
Nesse diapasão, determina-se:
a) lavratura da respectiva portaria, nos termos do art. 2º, §4º da Resolução CNMP nº 23/2007;
b) o encaminhamento de cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), via e-mail institucional, assinada
eletronicamente, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí (CPJ/PI);
c) a nomeação da servidora Fernanda Maciel Rodrigues Pessoa Moura para secretariar os trabalhos ou eventual servidor substituto em casos de
licenças, férias ou impedimentos;
d) a expedição ofício ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP) do Ministério Público Estadual,
informando a instauração do procedimento, remetendo cópia da portaria ao Exmo. Sr. Dr. Coordenador do aludido Centro de Apoio;
e) A afixação de cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
f) o encaminhamento da presente portaria de conversão em formato Word à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando
amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial.
g) a expedição de Ofício ao Setor de Perícias e Pareceres Técnicos do MPPI solicitando informações atualizadas quanto à realização de
comparação de preços praticados entre empresas, a fim de que se possa chegar a uma conclusão quanto à ocorrência ou não de sobrepreço
quando da locação de tenda pelo Município de Lagoa do Piauí, pelo período de 60 (sessenta) dias, a um custo equivalente a R$ 9.600,00 (nove
mil e seiscentos reais).
Após, retornem os autos conclusos, para fins de análise por parte dessa Presentante Ministerial e adoção das demais providências cabíveis
frente ao caso em vertente.
Registre-se.
Cumpra-se.
Demerval Lobão/PI, 04 de maio de 2021.
(assinado digitalmente)
Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Promotora de Justiça

4.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL -PI17105
Promotoria de justiça de cocal
Av. João Justino de Brito, n° 134, Centro, Cocal-PI, CEP: 64235-000
Telefone (86) 3362 1211 - (86)98124-4371, e-mail: pj.cocal@mppi.mp.br
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 05/2021
NOTÍCIA DE FATO Nº 011/2021
SIMP Nº 000417-199/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu presentante signatário, titular da Promotoria de Justiça de Cocal, FRANCISCO
TÚLIO CIARLINI MENDES, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos arts. 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; art. 27,
parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e art. 3º da Resolução CNMP 164/2017;
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, nos termos dos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO 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, e 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, nos termos dos arts. 196 e 197 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que à Administração Pública cabe obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, conforme dispõe o art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a medida cautelar deferida pelo Min. Ricardo Lewandowski para estender a
vigência da aplicação das medidas extraordinárias previstas nos arts. 3° a 3º-J, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6625
MC-REF/DF;
CONSIDERANDO, que o Decreto nº 19.591, de 25 de abril de 2021, que "dispõe sobre as medidas sanitárias excepcionais a serem adotadas do
dia 26 de abril ao dia 2 de maio de 2021, em todo o Estado do Piauí, voltadas para o enfrentamento da da COVID-19", no § 5º do art. 5º,
determina que "O poder público não poderá financiar ou apoiar eventos no período de vigência das restrições impostas por este
Decreto";
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CONSIDERANDO, que o MUNICÍPIO DE COCAL-PI, através da Secretaria de Cultura, está divulgando que, hoje (01/05/2021), das 18 horas às
22 horas, realizará o evento musical "PROJETO MÚSICA SEGURA UM SHOW DE TALENTOS MUSICAIS COM AS PRINCIPAIS BANDAS DE
COCAL", com a apresentação das bandas musicais, Luciano Santos, Grupo Só Nós, Careca e Banda, Grupo Regional, e Fernando Lima, através
de live que será transmitida pelo Facebook da TV Cocal;
RESOLVE RECOMENDAR ao Exmo. Prefeito Municipal de Cocal-PI, Sr. RAIMUNDO NONATO FONTENELE CARDOSO, e ao Secretário de
Cultura, Sr. JOÃO ARAÚJO PASSOS, que, com base na proibição expressa no § 5º do art. 5º do Decreto nº 19.591, de 25 de abril de 2021,
abstenham-se de promover o evento musical "PROJETO MÚSICA SEGURA UM SHOW DE TALENTOS MUSICAIS COM AS PRINCIPAIS
BANDAS DE COCAL", com a apresentação das bandas musicais, Luciano Santos, Grupo Só Nós, Careca e Banda, Grupo Regional, e Fernando
Lima, através de live que será transmitida pelo Facebook da TV Cocal.
Ressalta que a inobservância desta Recomendação pelo seus destinatários acarretará a adoção pelo Ministério Público de todas as medidas
judiciais e extrajudiciais cabíveis, nas esferas administrativa, cível e/ou criminal.
Ficam os destinatários cientes da irregularidade ora exposta e nesses termos passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros
imputáveis à sua omissão quanto às providências recomendadas, e advertidos de que a inobservância desta Recomendação fixa o dolo em
eventual manejo de ações judiciais cíveis, de improbidade administrativa e/ou criminas.
Determina à Secretaria as seguintes diligências:
Notifique os destinatários desta Recomendação, encaminhando-lhes cópia.
Comunique a expedição desta Recomendação ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e
Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Publique no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, no átrio desta Promotoria de Justiça, no sítio do MPPI e na imprensa.
A resposta, por escrito, a esta Recomendação, informando do seu acatamento ou não e das providências adotadas quanto ao seu
acatamento, deverá ser encaminhada à Promotoria de Justiça de Cocal, urgentemente, face à previsão de realização do evento para hoje,
através do e-mail pj.cocal@mppi.mp.br, mencionando o núme;ro da Recomendação, da Notícia de Fato e do Simp.
Cocal, 01 de maio de 2021.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor de Justiça

4.13. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI17106
PORTARIA Nº 105/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município
de Francisco Ayres, cujo objeto é a realização de várias ações visando sanar qualquer irregularidade no âmbito do oferecimento de
merenda escolar na rede municipal de ensino do município compromissário, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso de
descumprimento injustificado.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano,
no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; artigo 26,
incisos I, e artigo 27 e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função institucional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO a legitimidade atribuída ao Ministério Público para ajuizar as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular, dentre outros, do ensino obrigatório e de programas suplementares
de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental;
CONSIDERANDO que no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, caput, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, gerando ou não danos ao erário, deve o Ministério Público agir preventiva e/ou repressivamente na coibição dos atos
atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que são direitos sociais, constitucionalmente assegurados, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados;
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 205 e 206, da Constituição Federal, arts. 216 e 217, da Constituição Estadual e art. 4º, VIII, da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, devendo ser observado, dentre outros, ao princípio do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal N.º 11.947/09 e da Resolução/CD/FNDE Nº 26/2013, que regulam o atendimento da
alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
CONSIDERANDO o conteúdo das obrigações assumidas pelo Compromissário no Termo de Ajustamento de Conduta em anexo, cujo
descumprimento legitima a execução forçada da multa, sem prejuízo da responsabilidade civil e administrativa, conforme o caso;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129 e 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, Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO para acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e
o Município de Francisco Ayres, cujo objeto é a realização de várias ações visando sanar qualquer irregularidade no âmbito do
oferecimento de merenda escolar na rede municipal de ensino do município compromissário, sem prejuízo da execução forçada da
multa em caso de descumprimento injustificado, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, conforme o caso,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODIJ/MPPI, CAODEC/PI e CSMP/MPPI para conhecimento e publicação, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
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Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 04 de maio de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
NÚCLEO CÍVEL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
REFERÊNCIA: ICP Nº 000234-101/2019
COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES
Aos 7 de abril de 2021, na sede do Ministério Público, presentes de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, CNPJ nº
05.805.924/0001-89, presentado neste ato pelo seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, Promotor de Justiça
titular, JOSÉ DE ARIMATÉA DOURADO LEÃO, doravante denominado COMPROMITENTE, e do outro lado, MUNICÍPIO DE FRANCISCO
AYRES, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 06.554.075/0001-09, com sede administrativa na Rua Tito Ferreira, s/n, Centro,
Francisco Ayres, representado neste ato pelo Secretário Municipal da Educação, FLAVIANE CARVALHO DA COSTA, assistida pelo advogado,
Dr. Thiago Ibiapina Coelho, doravante denominado COMPROMISSÁRIO, com fulcro no disposto nos arts. 129 da CF/88 c/c 5º, § 6º, da Lei nº
7.347/85, e como meio consensual de solução do objeto investigado no procedimento ICP nº 000234-101/2019, firmaram o presente TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, conforme as cláusulas que adiante se seguem, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, inclusive promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à educação;
CONSIDERANDO que o Constituinte, além de elencá-lo como direito social, estabeleceu que a educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, devendo o ensino ser ministrado com base, dentre outros, nos princípios da igualdade
de condições para o acesso e permanência da escola, da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e no da garantia de
padrão de qualidade;
CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 208, §§ 1º e 2º, da CF/88, e 222, caput, da CE/89, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público subjetivo e que o seu não oferecimento pelo Poder Público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente;
CONSIDERANDO que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem organizar em regime de colaboração seus sistemas de
ensino; devendo os Municípios atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, VIII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, o dever do Estado com a educação
escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 54, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, é dever do Estado assegurar à criança e ao
adolescente atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde;
CONSIDERANDO que, nos termos das Resoluções nº 32/2006 e 18/2018, ambas do FNDE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE tem como objetivo atender às necessidades nutricionais dos alunos e à formação de hábitos alimentares saudáveis, durante sua
permanência em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, devendo ser
atendidos os alunos matriculados em creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental das redes federal, estadual, do Distrito Federal e
municipal, inclusive as indígenas e as localizadas em áreas remanescentes de quilombos, em conformidade com o censo escolar realizado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no ano anterior ao do atendimento;
CONSIDERANDO, ainda, que o Cardápio da Alimentação Escolar - CAE, sob a responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, será elaborado por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do programa, com o acompanhamento do
CAE, e ser programado, de modo a suprir, no mínimo, 30 % (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias dos alunos das creches e
escolas indígenas e das localizadas em áreas remanescentes de quilombos, e 15 % (quinze por cento) para os demais alunos matriculados em
creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental, durante sua permanência em sala de aula;
CONSIDERANDO a orientação dada, via Resolução nº 18/2018, do FNDE, aos gestores dos Estados, Municípios, Distrito Federal e das escolas
federais que recebem recursos financeiros de caráter suplementar para a aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, realizem pesquisa de preços mediante a utilização dos seguintes parâmetros: I - Painel de Preços do
"Comprasnet", disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; II - pesquisa publicada em mídia especializada e em
sítios eletrônicos especializados ou de acesso público, desde que contenha a data e a hora de acesso, especialmente: a) preços da Companhia
Nacional de Abastecimento - CONAB, disponíveis em https://www.conab.gov.br/infoagro/precos?view=default; b) preços das Centrais Estaduais
de Abastecimento - CEASAs, disponíveis em http://www.ceasa.gov.br/; e c) outros bancos informativos oficiais de preços regionais; III - pesquisa
com os fornecedores que atuem no ramo do objeto licitado, preferencialmente sediados no município, mediante solicitação e identificação formal,
desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de cento e oitenta dias.
CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução nº 466/2010, do Conselho Federal de Nutricionistas - CFN, compete ao Nutricionista, vinculado
à entidade executora, no âmbito do Programa de Alimentação Escolar - PAE, exercer as seguintes atividades obrigatórias: I) Realizar o
diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional, calculando os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela (educação básica:
educação infantil - creche e pré-escola, - ensino fundamental, ensino médio, EJA - educação de jovens adultos) com base no resultado da
avaliação nutricional, e em consonância com os parâmetros definidos em normativas do FNDE; II)Estimular a identificação de indivíduos com
necessidades nutricionais específicas, para que recebam o atendimento adequado no Programa de Alimentação Escolar (PAE); III) Planejar,
elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar, com base no diagnóstico nutricional e nas referências nutricionais,
observando: a) adequação às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas, para definir a quantidade e a qualidade dos
alimentos; b) respeito aos hábitos alimentares e à cultura alimentar de cada localidade, à sua vocação agrícola e à alimentação saudável e
adequada; c) utilização dos produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais, priorizando, sempre que possível, os
alimentos orgânicos e/ou agroecológicos; local, regional, territorial, estadual, ou nacional, nesta ordem de prioridade; IV) Propor e realizar ações
de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental, articulando-se com a
direção e com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades com o conteúdo de alimentação e nutrição; V) Elaborar
fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio; VI) Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra,
armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela quantidade, qualidade e conservação dos produtos, observadas sempre as
boas práticas higiênico-sanitárias; VII) Planejar, coordenar e supervisionar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, sempre que
ocorrer no cardápio a introdução de alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a
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aceitação dos cardápios praticados frequentemente. Para tanto, devem ser observados parâmetros técnicos, científicos e sensoriais
reconhecidos, estabelecidos em normativa do Programa. O registro se dará no Relatório Anual de Gestão do PNAE, conforme estabelecido pelo
FNDE; VIII) Interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações, de forma a conhecer a produção
local inserindo esses produtos na alimentação escolar; IX) Participar do processo de licitação e da compra direta da agricultura familiar para
aquisição de gêneros alimentícios, no que se refere à parte técnica (especificações, quantitativos, entre outros); X) Orientar e supervisionar as
atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da
instituição; XI) Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação de Fabricação e Controle para UAN; XII) Elaborar o
Plano Anual de Trabalho do PAE, contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições; e XIII) Assessorar o CAE
no que diz respeito à execução técnica do PAE;
CONSIDERANDO que os arts. 8º, § 6º, da Lei de Ação Civil Pública, e 26, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB,
autorizam a firmação de acordo de ajustamento de conduta para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e demais legislação pertinente;
CONSIDERANDO a existência Inquérito Civil Público nº 000234-101/2019, que tem por objeto averiguar a ocorrência de irregularidades
administrativas no fornecimento de merenda escolar na rede pública municipal de ensino do compromissário, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis, no caso de comprovação de violação da legislação pertinente;
RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com força de título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 5º
e 6º, da Lei nº 7.347/85, 26, do Decreto-Lei nº 4.657/42 e 784, IV, do Código de Processo Civil, visando uma solução consensual sobre o objeto
do procedimento, definindo os prazos e as medidas a serem tomadas para sanar qualquer irregularidade no âmbito do oferecimento de merenda
escolar da rede municipal de ensino do município compromissário, bem como outras providências, conforme as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA 1ª: O Compromissário reconhece a necessidade de revisão da política permanente de acompanhamento e implementação de uma
alimentação escolar adequada, balanceada e saudável para as crianças e adolescentes matriculados na sua rede pública municipal de ensino,
admitindo, igualmente, ser de sua responsabilidade a aquisição dos mantimentos para o fornecimento adequado de merenda escolar, razão pela
qual, com a finalidade de adequar-se às exigências previstas na legislação em vigor, assume o compromisso de regularizar todo o fornecimento
de merenda escolar no município, adequando-o aos ditames dos instrumentos normativos que tratam do tema, especialmente a Lei Federal nº
11.947/09 e as Resoluções nº 18/2018, 38/2009 e 32/2006, ambas do FNDE, c/c a Resolução nº 466/2010, do Conselho Federal de
Nutricionistas - CFN;
§ 1º: Na forma do art. 14, da Lei Federal nº 11.947/09, do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo
30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas, caso existem.
§ 2º: O Cardápio de Alimentação Escolar - CAE deve ser elaborado de modo a suprir, no mínimo, 30 % (trinta por cento) das necessidades
nutricionais diárias dos alunos das creches e escolas indígenas e das localizadas em áreas remanescentes de quilombos, e 15 % (quinze por
cento) para os demais alunos matriculados em creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental, durante sua permanência em sala de aula.
§ 3º: Os cardápios deverão ser planejados antes do início do ano letivo e apresentados ao respectivo Conselho de Alimentação Escolar - CAE
para sugestões acerca de ajustes necessários, devendo o Compromissário remeter ao Compromitente, no prazo de 30 dias, todos os cardápios
planejados para o ano letivo de 2021.
§ 4º: O Compromissário obriga-se à utilização dos recursos do PNAE, provenientes da União, tão somente para a aquisição de gêneros
alimentícios.
CLÁUSULA 2ª: O Compromissário não fornecerá, salvo em datas comemorativas, nos espaços das escolas municipais, a título de
comercialização ou doação, lanches e bebidas contendo os produtos e/ou preparações, industrializados ou não, que contenham altos teores de
calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre, sal, teor alcoólico e baixo teor nutricional, tais como:
a) Frituras: batatas, biscoitos, bolinhos, coxinhas, enroladinhos recheados, espetinhos, pastéis, quibes e frituras em geral;
b) salgados e doces com massa folhada;
c) biscoitos: recheados, com cobertura, tipo wafer, biscoitos salgados e outros com alto teor de gorduras e calorias;
d) doces: balas, pastilhas, pirulitos, chocolates e bombons, suspiros, maria-mole, sorvetes de massa, picolés de massa com cobertura, chup
chup, algodão doce, gomas de mascar e guloseimas em geral;
e) molhos calóricos: catchup, maionese, mostarda, molhos a base de maionese e outros com alto teor de gorduras e calorias;
f) bebidas artificiais: refrigerante comum, light e zero, refrescos artificiais, bebidas alcoólicas, energéticos e outras bebidas similares;
g) salgadinhos e pipocas industrializadas;
h) alimentos apresuntados e embutidos;
i) sanduíches e pizzas que tragam em sua composição ingredientes como bacon, batata palha, maionese e molhos gordurosos e calóricos,
mortadelas, ovos fritos, queijos gordurosos e outros ingredientes e embutidos ricos em gorduras e calorias.
CLÁUSULA 3ª: O Compromissário se obriga a constituir, no prazo de 10 (dez) dias, o Cardápio da Alimentação Escolar - CAE, a ser
elaborado por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do programa, com o acompanhamento do Conselho de
Alimentação Escolar - CAE, devendo o Município compromissário adequar o seu quadro até o final do primeiro semestre letivo de 2021,
observando-se os seguintes parâmetros (Consoante Resolução nº 465/2010, do CFN):
Nº de alunos

Nº Nutricionistas

Carga horária TÉCNICA mínima semanal recomendada

Até 500

1 RT

30 horas

501 a 1.000

1 RT + 1 QT

30 horas

1.001 a 2.500

1 RT + 2 QT

30 horas

2.501 a 5.000

1 RT + 3 QT

30 horas

Acima de 5.000

1 RT + 3 QT e + 01 QT a cada fração de 2.500 alunos

30 horas

Parágrafo único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré-escola), a Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput
deste artigo, um nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária técnica mínima semanal recomendada de 30 (trinta) horas.
CLÁUSULA 4º: O Compromissário implementará, no prazo de 60 (sessenta) dias, caso ainda não tenha instituído, um Conselho de
Alimentação Escolar - CAE, constituído de representantes do Poder Executivo local, representantes da área da educação, de pais de alunos e
representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia específica, nos termos do artigo 18 da Lei 11.947/2009, e
providenciará a estrutura adequada para o seu funcionamento, mediante a disponibilização de sala de reuniões, computador, telefone, secretária
e veículo para realização de inspeções e vistoria.
§ 1º: Após a devida implementação e estruturação do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, o Município compromissário disponibilizará a
prestação de contas das verbas do programa alimentar ao CAE e à Câmara de Vereadores, bem como fornecerá ao CAE, sempre que solicitado,
todos os documentos e informações referentes à execução do PNAE em todas as etapas, tais como: editais de licitação, extratos bancários,
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cardápios, notas fiscais de compras e demais documentos necessários ao desempenho das atividades de sua competência.
CLÁUSULA 5º: O Compromissário se obriga a observar o disposto na Resolução nº 18/2018, do FNDE, que dispõe sobre procedimentos
administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de alimentos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar,
nos termos da Lei nº 11.947/09.
CLÁUSULA 6ª: Este compromisso não inibe ou restringe, de forma a alguma, as ações de controle e fiscalização por parte de qualquer órgão
incumbido de zelar pela proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos, caso haja violação por ação ou omissão do Compromissário a
tais interesses/direitos;
CLÁUSULA 7ª: Fica reservado ao Ministério Público Estadual o direito de realizar visitas aos órgãos municipais, bem como acompanhar e
fiscalizar, ou solicitar de outros órgãos perícias/vistorias, a qualquer tempo, necessárias ao cumprimento deste Termo de Ajustamento de
Conduta.
CLÁUSULA 8ª: O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas no presente termo importará na aplicação imediata de
multa diária de R$ 1000,00 (mil reais), a ser executada judicialmente, assumindo o gestor municipal responsável pelo descumprimento de tal
obrigação, pessoalmente, bem como o município compromissário, este com direito de regresso, sem prejuízo das demais sanções previstas em
lei e da adoção das medidas judiciais e administrativas cabíveis, incluindo execução específica, na forma estatuída no § 6º, do art. 5º, da Lei
Federal nº 7.347/1985 c/c o art. 814 do NCPC.
§ 1º: Os recursos da(s) multa(s) serão destinados ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Piauí, instituído pela Lei Estadual n°
5.398/04, mediante pagamento voluntário ou execução forçada do presente termo, que tem força de título executivo extrajudicial, na forma da lei,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA 9ª: A superveniência de óbices e obstáculos para o cumprimento do ajustado deverão ser comunicados, de forma pormenorizada, à
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, devidamente instruídos com a documentação que lhes dão suporte para análise;
CLÁUSULA 10ª: O Ministério Público do Piauí publicará este Termo de Ajustamento de Conduta no Diário Eletrônico do MP e/ou Diário da
Justiça e/ou no Diário dos Municípios.
Pelo Promotor de Justiça abaixo-assinado foi referendado o compromisso celebrado, com base no Art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, conferindo-lhe a
natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IV do NCPC.
Finalmente, fica eleito, pelas partes, o foro da Comarca de Floriano para dirimir qualquer dúvida decorrente deste termo, inclusive eventual ação
executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro.
___________________________
José de Arimatéa dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJ
Compromitente
__________________________
Flaviane Carvalho da Costa
Secretária Municipal da Educação
Compromissário
______________________________
Dr. Thiago Ibiapina Coelho
Advogado/Assessor Jurídico Municipal
TESTEMUNHAS:
_________________________________
CPF:
__________________________________
CPF:

4.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI17108
Autos da Notícia de Fato n° 19/2021 (SIMP nº 000120-138/2021)
Assunto: COVID-19 -> QUESTÕES DE ALTA COMPLEXIDADE, GRANDE IMPACTO E REPERCUSSÃO
Trata-se de Notícia de Fato para apreciar representação sobre suposto desrespeito da ordem de prioridade na primeira fase da campanha de
vacinação contra a COVID-19, pois funcionários do financeiro do Hospital Regional Leônidas Melo estariam tomando a primeira dose da vacina
antes de finalizar a sua aplicação nos médicos.
A Diretoria do Hospital Regional Leônidas Melo, oficiada, esclareceu que os servidores indicados se enquadram na recomendação de ordem de
vacinação, uma vez que trabalham no Hospital Regional Leônidas Melo e estão envolvidos diretamente com as funções administrativas da Ala
Covid-19, remetendo cópia da ficha funcional de Antônio Barbosa do Vale Carvalho, Poliana Alves Veloso e Débora de Sousa Lopes.
É o que tinha a relatar. Segue a decisão.
Com efeito, interessante trazer para conhecimento as previsões constantes do artigo 1, da Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (com redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018):
"Art. 1º A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação das
Procuradorias e Promotorias de Justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou
não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações."
Por conseguinte, adequado o procedimento adotado para primeira análise dos fatos postos ao conhecimento do Ministério Público.
O Primeiro Informe Técnico do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, na sua
apresentação coloca os trabalhadores da saúde em primeiro dos grupos pelos quais se dará o início da vacinação, também, nos seus objetivos
específicos a vacinação dos trabalhadores da saúde para manutenção dos serviços de saúde e capacidade de atendimento à população.
O Anexo 1 do referido ato, traz a descrição dos grupos prioritários e recomendações para vacinação, definindo os trabalhadores da saúde como
todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios,
laboratórios e outros locais. Desta maneira, compreende tanto os profissionais da saúde - como médicos, enfermeiros, nutricionistas,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais,
profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares - quanto os trabalhadores de apoio, como
recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham
nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde das pessoas, ou seja, aqueles profissionais que
atuam em cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem como funcionários do sistema funerário que tenham
contato com cadáveres potencialmente contaminados. A vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica
em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínica e laboratorial.
O referido ato recomenda que para o planejamento da ação, torna-se oportuno a identificação dos serviços e levantamento do quantitativo
dos trabalhadores da saúde envolvidos na pandemia nos diferentes níveis de complexidade da rede de saúde. O envolvimento de
associações profissionais, sociedades científicas, da direção dos serviços de saúde e dos gestores, na mobilização dos trabalhadores,
poderão ser importantes suporte para os organizadores, seja para o levantamento, seja para definir a melhor forma de operacionalizar a
vacinação. Nessa estratégia será solicitado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou
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apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde.
Logo, a suspeita de inobservância da ordem de vacinação apontada na reclamação não se confirma, pois os servidores vacinados se
enquadram dentre os grupos prioritários para a vacinação, cuja função é elencada no grupo de trabalhadores da saúde.
Ademais, a comprovação da vinculação ativa dos trabalhadores com o serviço de saúde foi comprovada através da apresentação de
suas fichas funcionais e suas frequências ao trabalho, não havendo suspeita de fraude sobre essas informações, já que apresentadas
pela Diretora do Hospital Leônidas Melo, a qual enquanto servidora pública goza de fé-pública.
Diante da ausência de elementos de convicção quanto a necessidade de instauração de procedimento próprio para a apuração dos
fatos, ARQUIVO o presente feito.
Outrossim, com fulcro Resolução 174/2017 do CNMP, determino a adoção sucessiva das seguintes providências:
A cientificação das noticiantes da presente decisão de arquivamento, facultando-lhe apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, razões de
recurso escritas e/ou documentos, que serão juntadas aos autos para nova apreciação do Ministério Público Piauiense;
Caso haja interposição de razões, retornem-se os autos conclusos para análise quanto a possível juízo de retratação;
Decorrido o prazo para apresentação do recurso sem a apresentação das razões, deve ser providenciada a baixa registral.
Diligências necessárias, inclusive no SIMP. Cumpra-se. Barras/PI, terça-feira, 13 de abril de 2021.
[Assinado Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

5.1. REPUBLICAÇÃO17091
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021
OBJETO: Constitui o objeto desta licitação o registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual contratação de empresa para a
prestação dos serviços continuados de limpeza, conforme es especificações contidas no Termo de Referência (anexo I).
TOTAL DE LOTES: 1
VALOR TOTAL: R$ 2.798.493,00 (dois milhões, setecentos e noventa e oito mil e quatrocentos e noventa e três reais)
ENDEREÇO: www.comprasgovernamentais.gov.br
EDITAL DISPONÍVEL: a partir do dia 06 de maio de 2021, no site www.mppi.mp.br, no link Licitações e Contratos, e no site
www.comprasgovernamentais.gov.br
ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir do dia 06 de maio de 2021.
DATA DA SESSÃO: 20/05/2021, às 09:00 (horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: pregoeiro@mppi.mp.br
DATA: 05 de maio de 2021
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 17090
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 183/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) FELIPE SORIANO ALVARES ROCHA, matrícula nº 2141, de suas funções perante a 55ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE TERESINA-PI, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 25 de março de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 184/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) AMANDA NAIRA DE MOURA LIMA, matrícula nº 5004, de suas funções perante a 6ª PROCURADORIA DE
JUSTIÇA, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 01 de maio de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 185/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) REBECA SANTOS OLIVEIRA, matrícula nº 2115, de suas funções perante a 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
PARNAÍBA-PI, por baixo rendimento, conforme art. 15, VII, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 186/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) RHANNA DE AZEVEDO SERAINE CUSTODIO, matrícula nº 2046, de suas funções perante a 1ª PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE CORRENTE - PI, por encerramento do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art. 15, I, do Ato PGJ nº 473/2014 e com
efeitos a partir de 11 de fevereiro de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
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ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 187/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) HELLEN KAROLINE DOS SANTOS FARIAS, matrícula nº 2047, de suas funções perante a 5ª PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 188/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) EDUARDO HENRIQUE LINS CAVALCANTE, matrícula nº 2029, de suas funções perante a 24ª PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE TERESINA - PI, por encerramento do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art. 15, I, do Ato PGJ nº 473/2014 e com
efeitos a partir de 14 de fevereiro de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 189/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) JOSE AMORIM FRANCO NETO, matrícula nº 2045, de suas funções perante a 52ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE TERESINA - PI, por encerramento do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art. 15, I, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir
de 13 de fevereiro de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 190/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) BIANCA PERMINIA DA SILVA ALMEIDA, matrícula nº 2122, de suas funções perante a COORDENAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS, por colação de grau, conforme art. 15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 23 de fevereiro de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 191/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) BRENDA SUELMA BATISTA RODRIGUES FERREIRA, matrícula nº 2190, de suas funções perante a
COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, por colação de grau, conforme art. 15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 20
de fevereiro de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 192/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) ANDRESSA RAYRA SOARES PINHEIRO, matrícula nº 2163, de suas funções perante a 1ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE TERESINA-PI, por colação de grau, conforme art. 15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 27 de março de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 193/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) RHAYLLAN FEITOSA ARAUJO, matrícula nº 2065, de suas funções perante a 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE PICOS-PI, por encerramento do Termo de Compromisso de Estágio, conforme art. 15, I, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 21
de março de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 194/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) ANTONIO WILSON DE CARVALHO OLIVEIRA, matrícula nº 2065, de suas funções perante o 1ª PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 06 de março de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
Página 28

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 856 Disponibilização: Quarta-feira, 5 de Maio de 2021 Publicação: Quinta-feira, 6 de Maio de 2021

PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 197/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) CLARICE CAVALCANTE LIRA, matrícula nº 2186, de suas funções perante a 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE TERESINA-PI, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 06 de fevereiro de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 198/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) LEONARDO MODESTO DE MELO SAMPAIO, matrícula nº 2150, de suas funções perante a ASSESSORIA DE
PLANEJAMENTO E GESTAO, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 21 de abril de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 199/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) AYSSA MOSELLE VIANA CASTRO, matrícula nº 2101, de suas funções perante a 2ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇADE TERESINA-PI, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 04 de fevereiro de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 200/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) LUIS FERNANDO SILVA MARQUES, matrícula nº 2160, de suas funções perante a 26ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇADE TERESINA-PI, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 02 de fevereiro de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 201/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) MAYLSON ARAUJO LUZ, matrícula nº 2116, de suas funções perante a PROMOTORIA DE JUSTIÇADE
ITAINOPOLIS-PI, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 06 de fevereiro de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 202/2021
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGAR o (a) estagiário (a) JOAO PEDRO MARTINS DE SOUSA, matrícula nº 2269, de suas funções perante a 2ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇADE PIRIPIRI-PI, a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 30 de janeiro de 2021.
Teresina (PI), 04 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 205/2021
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 03 a 07 de maio de 2021, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde, à servidora comissionada LEONOR
CARVALHO RIBEIRO, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15323, lotada junto à 46ª Promotoria de Justiça de Teresina, nos
termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 03 de maio de
2021.
Teresina (PI), 05 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 206/2021
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no dia 30 de abril de 2021, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde, ao servidor JACKSON WILLIAN DOURADO
GUIMARÃES, Técnico Ministerial, matrícula nº 187, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de
1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 30 de abril de 2021.
Teresina (PI), 05 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 207/2021
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
Página 29

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 856 Disponibilização: Quarta-feira, 5 de Maio de 2021 Publicação: Quinta-feira, 6 de Maio de 2021

RESOLVE:
CONCEDER, no período de 04 a 07 de maio de 2021, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde, ao servidor JACKSON WILLIAN
DOURADO GUIMARÃES, Técnico Ministerial, matrícula nº 187, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de
janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 04 de maio de 2021.
Teresina (PI), 05 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 208/2021
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 04 a 06 de maio de 2021, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, ao servidor comissionado JONAS
PEREIRA PAZ, matrícula nº 15037, lotado junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 04 de maio de 2021.
Teresina (PI), 05 de maio de 2021.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 132/2021 - Republicação por incorreção
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
CONSIDERANDOo que determina o Art. 5º, § 3º do Decreto n° 18.884, de 16 de março de 2020;
RESOLVE:
CONCEDER, no período de16 a 22 de março de 2021, 07(sete)dias de licença para tratamento de saúde, ao servidorEDUARDO RIBEIRO
LOPES, Técnico Ministerial, matrícula nº 398, lotado junto à 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo os seus efeitos ao dia 16 de março de 2021.
Teresina (PI), 14 de abril de 2021.
Francisco Carlos da Silva Júnior
Coordenador de Recursos Humanos em exercício

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

7.1. GRUPO DE TRABALHO PARA AUXÍLIO E EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
DE PICOS-PI17097
SIMP Nº 000004-421/2020
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada contra a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Lisboa na qual foi expedida nota Recomendatória que
orientou a SUSPENSÃO do Concurso Público designado para o dia 17/05/2020, enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública e
consequente isolamento social previsto em Decreto Estadual, tendo em vista o alto risco de contaminação decorrente da aglomeração de
pessoas, principalmente das advindas de estados circunvizinhos, onde se manifestam números elevados de infectados pelo COVID-19;
Oficiada a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Lisboa informou que o presente Concurso Público foi devidamente suspenso por força
normativa de LC 173/2020, dos decretos Estaduais e Portaria 070/2020.
Eis o relatório.
Analisando os autos, verifica-se que não há notícia de descumprimento da recomendação expedida a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de
Lisboa havendo, ao contrário, afirmação de acatamento, bem assim ausência de elementos de convicção produzidos que apontem para o seu
não atendimento, tendo para tanto a expedição de Portaria de suspensão de Concurso conforme os ditames legais além de informarem o
cumprimento dos ditames Estaduais e Nacionais.
Oportuno registrar que, diante de eventuais novas provas ou para investigar fato novo relevante, nada impede a reabertura do presente
procedimento.
Por tais razões, promovo o arquivamento deste feito, nos termos dos arts. 12 e 13 da Resolução n. 174/2017 do CNMP, com a devida
comunicação ao Conselho Superior
do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos autos para deliberação.
Comunique-se aos noticiantes. Publique-se no Diário Oficial do MPPI. Após os registros de praxe, arquive-se.
Fronteiras-PI, 04 de maio de 2021
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
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