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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DA PAUTA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 14 DE MAIO DE 202117259
PAUTA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 14 DE MAIO DE 2021, ÀS 09:00
HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
1. APRECIAÇÃO DA ATA DA 1339ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2021,
ENCAMINHADACÓPIADOEXTRATOAOSCONSELHEIROS.
2. JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1.1 Procedimento de Gestão Administrativa GEDOC nº 000026-226/2021 - PGA-SEI 19.21.0378.0004441/2021-33. Origem: Protocolo-geral
MPPI. Assunto: Mandado de Segurança Cível TJPI n° 0753963-69.2021.8.18.0000, que tem como impetrante Herson Luis de Sousa Galvão
Rodrigues. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
3. PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
3.1 SEI
3.1.1 PGA-SEI. 19.21.0103.0004687/2021-38. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício 12ª PJ nº 817/2021 prorrogação de prazo do Inquérito Civil Público nº 29/2019 (SIMP nº 000033-027/2019), tendo como objeto apurar irregularidades no serviço de
Cirurgia Bariátrica no Hospital Getúlio Vargas;
3.1.2 PGA-SEI. 19.21.0704.0004681/2021-12. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI. Assunto: Ofício nº 833/2021.644308/2020/SUPJCM-MPPI - Portaria PIC nº 004/2021 (SIMP 000644-308/2020), tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e
comprovação do termo de fomento 08/2016, da Associação dos Moradores da Comunidade Água Fria (CNPJ 10.580.659/0001-18), por não
realização das formalidades legais estabelecidas na Lei nº 13.019/2014;
3.1.3 PGA-SEI. 19.21.0103.0004692/2021-97. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício 12ª PJ Nº 817/2021 - prorrogação
de prazo do Inquérito Civil Público Nº 15/2019 (SIMP nº 000011-027/2019), tendo como objeto acompanhar a implementação e consequente
utilização do Sistema Soul MV no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde;
3.1.4 PGA-SEI. 19.21.0114.0004674/2021-30. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/PI. Assunto: OFÍCIO - 0078317 1PROMBOMJESUS - prorrogação do prazo para a conclusão do procedimento SIMP nº 000691-208/2017;
3.1.5 PGA-SEI. 19.21.0700.0004671/2021-51. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: OFÍCIO N° 1919/2021-001752361/2019/SUPJP/3ªPJ-PICOS - encaminhamento, para conhecimento, de cópia de despacho exarado pelo Promotor de Justiça Antônio César
Gonçalves Barbosa nos autos do Procedimento Administrativo nº 001752-361/2019;
3.1.6 PGA-SEI. 19.21.0103.0004618/2021-58. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: Ofício 12ª PJ Nº 815/2021 prorrogação do prazo do Procedimento Preparatório Nº 41/2020 (SIMP Nº 000071-027/2020);
3.1.7 PGA-SEI. 19.21.0307.0004668/2021-13. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil Público
n° 49/2021 45ªPJ-THE;
3.1.8 PGA-SEI. 19.21.0700.0004608/2021-06. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: arquivamento SIMP 001002-361/2019;
3.1.9 PGA-SEI. 19.21.0090.0004520/2021-86. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: OFÍCIO nº 377/2021 - 28ª PJT prorrogação do prazo de conclusão do Procedimento Administrativo nº 41/2019 (SIMP 000077-029/2019);
3.1.10 PGA-SEI. 19.21.0090.0004528/2021-64. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: OFÍCIO nº 380/2021 - 28ª PJT prorrogação do prazo de conclusão do Procedimento Administrativo n° 09/2019 (SIMP N° 000155-029/2018), bem como, comunicar acerca da
virtualização dos autos;
3.1.11 PGA-SEI. 19.21.0090.0004522/2021-32. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Assunto: OFÍCIO nº 369/2021 - 28ª PJT conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil - SIMP nº 000188-029/2019;
3.1.12 PGA-SEI. 19.21.0700.0004176/2021-30. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos/PI. Assunto: OFÍCIO n° 1795/2021-000638361.2020/SUPJP/1ªPJ-PICOS - arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 000638-361/2020;
3.2. E-DOC
3.2.1 E-DOC nº 07010089733202148. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Noticia de
Fato nº 135/2020 SIMP 000649-310/2020 no qual possui como objeto indeferimento de pedido de religação e transferência de titularidade de
unidade consumidora pela empresa equatorial energia.
3.2.2 E-DOC nº 07010089734202192. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de Portarias de
Instaurações de PAs e Expedições de Recomendações da 3ª PJ de Picos - Portarias 44/2020 SIMP 002061-361/2020, 48/2020 SIMP 002075361/2020, 54/2020 SIMP 002082-361/2020, 58/2020 SIMP 002086-361/2020 e 64/2020 SIMP 002093-361/2020 - Arquivamento ajuizada
ação/Recomendações 07/2020 SIMP 002061-361/2020, 11/2020 SIMP 002075-361/2020, 16/2020 SIMP 002082-361/2020, 20/2020 SIMP
002086-361/2020 e 26/2020 SIMP 002093-361/2020.
3.2.3 E-DOC nº 07010089735202137. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí - PI. Assunto: comunicação de Arquivamento de
Noticia de Fato SIMP N° 000069-184/2019, instaurada no dia 08 de março de 2019 em virtude da apresentação da documentação apresentada
pela reclamante, ÂNGELA VIEIRA LIMA, que relatou que não obtinha respostas da ELETROBRÁS.
3.2.4 E-DOC nº 07010089736202181. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí - PI. Assunto: comunicação de Arquivamento de
Noticia de Fato SIMP sob nº 000108-184/2017 instaurada no dia 04 de abril de 2017 em virtude do Atendimento nº 031/2017.
3.2.5 E-DOC nº 07010089737202126. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões - PI. Assunto: comunicação de Instauração de
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando à fiscalização e o acompanhamento das medidas adotadas pelo Instituto Invictus situado em
Picos-PI no que diz respeito à manutenção dos contratos firmados com os alunos, utilizando dos meios disponíveis de ensino à distância, e ao
repasse aos consumidores de eventual redução de custos e custeio. SIMP 000114.421.2020.
3.2.6 E-DOC nº 07010089738202171. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Noticia de Fato SIMP N° 000393-184/2018, instaurada no dia 19 de julho de 2018 em virtude do Ofício nº 451/2018 oriundo da Secretaria da Vara
Única da Comarca de Castelo do Piauí.
3.2.7 E-DOC nº 07010089740202141. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí - PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Noticia de Fato SIMP N° 000151-184/2017,instaurada no dia 25 de maio de 2017 em virtude do recebimento do Ofício nº 735/2017 juntamente
com a Notícia de Fato 1.27.000.000349/2017- 07 que versa sobre denúncia de nepotismo na Prefeitura de São João da Serra/PI.
3.2.8 E-DOC nº 07010089741202194. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí - PI. Assunto: comunicação de Arquivamento de
Noticia de Fato SIMP N° 000182-184/2017 instaurada no dia 12 de junho de 2017 em virtude do recebimento da Notícia de Fato
1.27.000.000708/2017- 18 que versa sobre denúncia de nepotismo na Prefeitura de Buriti dos Montes/PI.
3.2.9 E-DOC nº 07010089743202183. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Floriano - PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Arquivamento PA 181-101/2019 - 1ª PJ FLORIANO no qual possui como objeto FISCALIZAR, ACOMPANHAR E GARANTIR O PLENO
FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ.
3.2.10 E-DOC nº 07010089744202128. Origem: 25ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000674-090/2019 -7ª PJ Picos, conforme despacho exarado pelo Promotor de Justiça Paulo Maurício Araújo
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Gusmão.
3.2.11 E-DOC nº 07010089749202151. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de promoção de arquivamento de
Procedimento Administrativo n° 016/2020 - Simp n° 001700-199/2020 instaurado nos termos do artigo 8º, IV, da Resolução n° 174/2017 do
CNMP, com a finalidade de acompanhar a realização de Acordo de Não Persecução Penal referente aos autos de nº 0000388-20.2019.8.18.0046
.
3.2.12 E-DOC nº 07010089751202121. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de promoção de arquivamento de
Procedimento Administrativo n° 015/2020 - Simp n° 001699-199/2020 instaurado nos termos do artigo 8º, IV, da Resolução n° 174/2017 do
CNMP, com a finalidade de acompanhar a realização de Acordo de Não Persecução Penal referente aos autos de nº 000004002.2019.8.18.0046.
3.2.13 E-DOC nº 07010089752202174. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº 67/2020 que
converte a Notícia de Fato nº 21/2020 em Inquérito Civil nº 31/2020 - SIMP n° 000124-161/2020.
3.2.14 E-DOC nº 07010089753202119 . Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 86/2019. SIMP n° 000256-062/2019, instaurado com base em relatório do Conselho Tutelar de
Campo Maior-PI, noticiando que foi acionado pela Polícia Militar quando em ação na residência da Sra. Ana Raquel da Silva.
3.2.15 E-DOC nº 07010089754202163. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo n. 113-421.2020 e Procedimento Administrativo 108-421.2020.
3.2.16 E-DOC nº 07010089755202116. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento de Procedimento Administrativo nº 036.2020 SIMP nº 000220.088.2020, 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
Bocaina/PI.
3.2.17 E-DOC nº 07010089759202196 . Origem: Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de Prazo
de Notícia de Fato - Simp nº 000012-369/2020 instaurada na 7ªPJ/PHB, após Atendimento ao Público nº 001/2020, noticiando a possível prática
da conduta prevista no artigo 42, inciso III da Lei de Contravenções Penais, tendo em vista que a casa de show Galpão Beer estaria abusando de
instrumentos sonoros e sinais acústicos, perturbando o sossego da população listada no abaixo assinado.
3.2.18 E-DOC nº 07010089760202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de tramitação de Noticia de Fato por mais 90 (noventa) dias. SIMP n° 001869-100/2020.
3.2.19 E-DOC nº 07010089761202165. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos -PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento dos autos do Procedimento Administrativo nº 039.2020-SIMP nº 000223.088.2020, instaurado visando acompanhar o cumprimento
das regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, no tocante ao limite de despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo
Municipal de São José do Piauí-PI.
3.2.20 E-DOC nº 07010089765202143. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão dos Campos-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Inquérito Civil Público nº 27/2017 (SIMP nº 000514-293/2018), instaurado para apurar irregularidade em obra inacabada no Povoado de Santa
Maria, Município de Capitão de Campos envolvendo a empresa Hidrogene Engenharia.
3.2.21 E-DOC nº 07010089766202198 . Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão dos Campos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
Inquérito Civil Publico nº 08/2019 - SIMP nº 000532-293/2018, instaurado com a finalidade de encaminhar à Prefeitura Municipal de Cocal de
Telha a Recomendação Ministerial Conjunta nº 01/18 para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
3.2.22 E-DOC nº 07010089767202132 . Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus - PI. Assunto: comunicação de Portaria
n°007.2020 SIMP n°000448-081/2020, que instaura PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO visando acompanhar o exercício da curatela de
ADOLFO SOARES RODRIGUES decretada nos autos de interdição Processo n° 0800139-48.2019.8.18.0042.
3.2.23 E-DOC nº 07010085334202027. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento do PA nº
049.2020.000041.411.2020.
3.2.24 E-DOC nº 07010089768202187. Origem: 1ª Promotoria de Capitão dos Campos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
vencimento do Procedimento Administrativo nº 05/2018 (SIMP 000516-293/2018).
3.2.25 E-DOC nº 07010089769202121. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de
Instauração de Inquérito Civil Publico 002141-361/2020.
3.2.26 E-DOC nº 07010089773202191. Origem: 1ª Promotoria de Capitão dos Campos-PI. Assunto: comunicação de Despacho que prorroga o
prazo para vencimento do Inquérito Civil Público nº 01/2013 (SIMP nº 000068-293/2019), instaurado para apurar possíveis irregularidades no
procedimento de contratação da sociedade empresária Clínica de Fisioterapia e Recuperação Ltda, bem como no processo de prestação de
contas da referida contratação na legislatura 2009/2012.
3.2.27 E-DOC nº 07010089774202134. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Beneditinos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento NF ao
CSMP por se tratar de direito individual indisponível. SIMP nº 000104-151/2019.
3.2.28 E-DOC nº 07010089776202123 . Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão dos Campos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
vencimento do Procedimento Administrativo nº 02/2019 (SIMP nº 000551-293/2018), instaurado para apurar suposta situação de mora contratual
para fins de execução da instalação de rede de distribuição de energia elétrica em Cocal de Telha/PI.
3.2.29 E-DOC nº 07010089777202178. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Inquérito Civil nº 03/2015 - SIMP 000094-254/2017,instaurado na Promotoria de Marcos Parente-PI.
3.2.30 E-DOC nº 07010089778202112 . Origem: 27ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Assunto: comunicação de
arquivamento de Procedimento Administrativo nº 05/2020 (SIMP nº 000006-111/2020).
3.2.31 E-DOC nº 07010089781202136. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Inquérito Civil Público 01/2016 - SIMP 000140-319/2019, instaurado na Promotoria de Marcos Parente-PI.
3.2.32 E-DOC nº 07010089782202181. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplicio Mendes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
ICP n° 000270-276/2017 em razão do ajuizamento de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por meio do Processo Judicial
Eletrônico (Pje) n° 0800737-63.2020.8.18.0075 em face de ADRIANO VELOSO DOS PASSOS.
3.2.33 E-DOC nº 07010089783202125. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Inquérito Civil nº 04/2018 - SIMP 000229-319/2018, instaurado na Promotoria de Marcos Parente-PI.
3.2.34 E-DOC nº 07010089784202171. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Inquérito Civil nº 05/2018 - SIMP 000251-319/2018, instaurado na Promotoria de Marcos Parente-PI.
3.2.35 E-DOC nº 07010089785202114. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Inquérito Civil nº 06/2018 - SIMP 000237-319/2018, instaurado na Promotoria de Marcos Parente-PI.
3.2.36 E-DOC nº 07010089788202158. Origem: Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento de Instauração de
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 04/2021 - (SIMP nº 000032- 107/2020), com o fito de apurar possível irregularidade praticada pelo
município de São João da Varjota/PI.
3.2.37 E-DOC nº 07010089787202111. Origem: 1ª Promotoria de Capitão dos Campos -PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo para
vencimento do Inquérito Civil Público nº 09/2019 (SIMP nº 000543-293/2018), instaurado com a finalidade de adotar medidas para designação de
Delegado de Polícia com atuação exclusiva junto à Delegacia de Polícia do município de Capitão de Campos/PI, Boqueirão do Piauí/PI e Cocal
de Telha/PI.
3.2.38 E-DOC nº 07010089786202169. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente - PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Inquérito Civil 07/2018 - SIMP 000236-319/2018, instaurado na Promotoria de Marcos Parente-PI.
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3.2.39 E-DOC nº 07010089789202119. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Instauração de Inquérito Civil nº
06/2021 - (SIMP nº 000185-107/2020), com o fito de apurar possível irregularidade praticada pelo município de São João da Varjota/PI, na gestão
de Hélio Neri Mendes Rêgo, nos pagamentos indevidos a Genival Pereira de Sousa, CPF nº 021.258.073-60, para prestação de serviços diversos
no município, afrontando os princípios norteadores da administração pública como legalidade, moralidade e eficiência, conforme Portaria nº
06/2021 .
3.2.40 E-DOC nº 07010089790202127. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Instauração de Procedimento
Preparatório de Inquérito Civil nº 02/2021 - (SIMP nº 000161- 107/2020), com o fito de apurar eventual ofensa ao princípio da legalidade em
supostas irregularidades relativas à cobrança de taxas referentes a serviços, como abatimento e transportes de animais em matadouro, locação
de pontos comerciais de feira livre, entre outros, pelo Município de Oeiras-PI, conforme Portaria nº 02/2021.
3.2.41 E-DOC nº 07010089791202171. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente - PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Inquérito Civil nº 08/2018 - SIMP 000235-319/2018, instaurado na Promotoria de Marcos Parente-PI.
3.2.42 E-DOC nº 07010089792202116. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente - PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Inquérito Civil nº 09/2018 - SIMP 000012-254/2018, instaurado na Promotoria de Marcos Parente-PI.
3.2.43 E-DOC nº 07010089795202151. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Inquérito Civil nº 10/2018 - SIMP 000023-319/2018, instaurado na Promotoria de Marcos Parente-PI.
3.2.44 E-DOC nº 07010089796202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí - PI. Assunto: comunicação de promoção
de arquivamento de Procedimento Administrativo (SIMP nº 000016-090/2020), que tramita no Grupo Regional de Promotorias Integradas - Picos Assistência e Educação- Picos.
3.2.45 E-DOC nº 07010089798202193. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Conversão de
Notícia Fato n° 000670-237/2019 em Inquérito Civil Público n° 000670-237/2019, em trâmite nesta Promotoria, para fins de apurar nomeação
para o Cargo de Controlador da Câmara de Vereadores de Ribeira do Piauí de pessoa que não pertence aos quadros de servidores da referida
Câmara Municipal.
3.2.46 E-DOC nº 07010089799202138. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de Inquérito Civil nº 084/2019(SIMP 000255-310/2019), que possui como objeto inadimplência na prestação de contas.
3.2.47 E-DOC nº 07010089800202124. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de despacho
de Solicitação de Prorrogação de Prazo do ICP 121/2018 e SIMP 000166-088/2018.
3.2.48 E-DOC nº 07010089802202113. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de Inquérito Civil nº 083/2019 SIMP nº 000256-310/2019,que tem como objetivo apurar denúncia formulada pelo Sr. Rogério Arraes de
Carvalho mencionando que na Secretaria de Saúde de Pedro Laurentino há motoristas conduzindo ambulâncias sem a devida habilitação.
3.2.49 E-DOC nº 07010089803202168. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento de Inquérito Civil nº 09/2015/PJA-MPPI (SIMP nº 000011-231/2019), que tem o objetivo de apurar possível irregularidade na gestão
de recursos do FUNDEB no município de Angical do Piauí/PI durante o ano de 2008.
3.2.50 E-DOC nº 07010089804202111. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí- PI. Assunto: comunicação de despacho de
prorrogação do prazo do Procedimento Preparatório nº 020/2020(SIMP 000752-310/2020) em tramitação na 2ª Promotoria de Justiça de São
João do Piauí, cujo objeto versa sobre apuração de suposta fraude no concurso público de São João do Piauí.
3.2.51 E-DOC nº 07010089805202157. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogou o prazo
do Procedimento Preparatório nº 019/2020(SIMP 001926-310/2019) em tramitação na 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, cujo objeto
versa sobre apuração de má prestação do serviço nas obras de saneamento básico por empresa contratada pelo São João do Piauí.
3.2.52 E-DOC nº 07010089806202118. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento de Inquérito Civil nº 01/2014 (Simp nº 000018-231/2019) proveniente da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí/PI (Promotoria
Agregada), instaurado na data de 22.01.2014 a partir de representação formulada por Eugênio Pacelli do Chantal Nunes, requerendo a abertura
de ICP para apurar irregularidades relacionadas ao Contrato celebrado entre o município de Jardim do Mulato/PI e a empresa
CONSTRURAPIDO LTDA.
3.2.53 E-DOC nº 07010089807202146. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento do Inquérito Civil Público nº 06/2014 (Simp nº 000019-231/2019) proveniente da Promotoria de Justiça de Angical do Piauí/PI
(Promotoria Agregada), instaurado na data de 22.01.2014 a partir de representação formulada por Eugênio Pacelli do Chantal Nunes, requerendo
a abertura de ICP para apurar irregularidades nas contratações de serviços de Motoristas com veículos sem procedimento licitatório, causando
prejuízo ao erário de Janeiro a Abril de 2013, no município de Jardim do Mulato/PI.
3.2.54 E-DOC nº 07010089814202148. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
encaminhamento da Portaria do IC 23-2020 e SIMP 000990-361-2020.
3.2.55 E-DOC nº 07010085620202092. Origem: CAO da Defesa da Infância e Juventude. Assunto: comunicação de encaminhamento de Portaria
de instauração do Inquérito Civil nº 71/2020 no âmbito da 45ª Promotoria de Justiça.
3.2.56 E-DOC nº 07010085637202041. Origem: CAO da Defesa da Infância e Juventude. Assunto: comunicação de encaminhamento de cópia
da Portaria de instauração do Inquérito Civil nº 72/2020 proveniente da 45ª Promotoria de Justiça.
3.2.57 E-DOC nº 07010089816202137. Origem: 1ª Promotoria de Capitão dos Campos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2019 (SIMP nº 000210-293/2019).
3.2.58 E-DOC nº 07010089810202161. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI. Assunto: comunicação de promoção de arquivamento
exarada nos autos do PAPAPP nº 006/2020 SIMP/MPPI nº 000104-232/2020.
3.2.59 E-DOC nº 07010089817202181. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI. Assunto: comunicação de promoção de arquivamento
exarada nos autos do PA nº 004/2020 SIMP/MPPI nº 000021-232/2020.
3.2.60 E-DOC nº 07010089819202171. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana - PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 0007 67 -188 /2019 em Procedimento Administrativo.
3.2.61 E-DOC nº 07010089823202139. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras - PI. Assunto: comunicação de Instauração de Procedimento
Preparatório de Inquérito Civil nº 08/2021 - (SIMP nº 000133- 107/2020), com o fito de apurar supostas irregularidades na utilização de testes
rápidos para Covid-19, bem como na adoção de medidas sanitárias, pelo município de Cajazeiras do Piauí/PI.
3.2.62 E-DOC nº 07010089826202172. Origem: 1ª Promotoria de Capitão dos Campos-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 02/2019 em Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2019 (SIMP nº 000210-293/2019).
3.2.63 E-DOC nº 07010089829202114. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato nº 01/2021 (SIMP: 000004- 027/2021), a fim de viabilizar a realização de cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que o paciente
necessita.
3.2.64 E-DOC nº 07010089840202176. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de propositura
de Ação Civil Pública e arquivamento de Notícia de Fato. SIMP 000770-177/2020.
3.2.65 E-DOC nº 07010089844202154. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
Prorrogação de PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) 35/2020, SIMP 001062-177/2019, instaurado com o objetivo de apurar suposta
irregularidade constante no não pagamento do terço de férias, referentes aos anos de 2015 e 2016, dos professores efetivos do Município de
Novo Oriente.
3.2.66 E-DOC nº 07010089845202115. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) 21/2020, autuado sob o SIMP 001063-177/2019, instaurado com o objetivo de apurar
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informações acerca de supostas contratações precárias e/ou possíveis irregularidades na "contratação" de diversos agentes públicos, que nunca
fizeram concurso público, tampouco teste seletivo, bem assim supostamente sequer assinaram contrato, no Município de Novo Oriente do Piauí,
especialmente no ano de 2019.
3.2.67 E-DOC nº 07010089846202143. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de despacho de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 27/2020 (SIMP 000211-088/2020), exarado pela Promotora de Justiça Dra. MICHELINE
RAMALHO SEREJO DA SILVA, nos termos da Resolução nº 174/2017 do Egrégio CNMP.
3.2.68 E-DOC nº 07010089853202145. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo da
Notícia de Fato nº 45/2020 (SIMP nº 000127- 027/202020), face da necessidade de novas diligências.
3.2.69 E-DOC nº 07010089850202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Noticia de
Fato (SIMP n°: 000734-325/2020; 000769-325/2020; 000714-325/2020; 000581-325/2020).
3.2.70 E-DOC nº 07010089855202134. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 92/2020 (SIMP nº 000497-174/2020), o qual tem como finalidade acompanhar e fiscalizar a realização de
testagem (teste rápido ou RT-PCR) de todos os pacientes regulados ou transferidos de toda e qualquer Unidade de Saúde do município de São
João da Fronteira/PI.
3.2.71 E-DOC nº 07010089856202189. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento
de Noticia de Fato n° nº 000008-240/2021.
3.2.72 E-DOC nº 07010089854202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do PA SIMP 000175-101/2019.
3.2.73 E-DOC nº 07010089857202123. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 21/2020 em Procedimento Preparatório nº 02/2021 (SIMP: 000046-027/2020), a fim de apurar a falta dos medicamentos Tacrolimo 1mg e
Ursacol 300mg, na Farmácia do Povo, necessários ao tratamento hepático realizado pela paciente, através da Portaria n° 04/2021.
3.2.74 E-DOC nº 07010089858202178. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil NF n. 124.2019.000385.088.2019.
3.2.75 E-DOC nº 07010089861202191. Origem: 1ª Promotoria de Justiça Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento NF 40/2020 SIMP nº
001431-199/2020 .
3.2.76 E-DOC nº 07010089863202181. Origem: 1ª Promotoria de Justiça Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento NF 49/2020 - SIMP
nº 0001584-199/2020 .
3.2.77 E-DOC nº 07010089866202114. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana - PI. Assunto: comunicação de Recomendação
n°082/2020 (PA n° 72/2020; SIMP nº 000220-188/2020); Recomendação nº 084/2020 (PA nº 74/2020; SIMP nº 000222-188/2020);
Recomendação nº 085/2020 (PA nº 75/2020; SIMP nº 000223-188/2020); Recomendação nº 083/2020 (PA nº 73/2020; SIMP nº 000221188/2020); Recomendação nº 081/2020 (PA nº 71/2020 ; SIMP nº000219-188/2020).
3.2.78 E-DOC nº 07010089867202169. Origem: 1ª Promotoria de Cocal-PI. Assunto: comunicação de Ajuizamento de Ação de alimentos com
medida de proteção - Notícia de Fato nº 026/2020 SIMP nº 001065-199/2020.
3.2.79 E-DOC nº 07010089870202182. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
autos da noticia de fato de nº000283-361/2020 que tramita na 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI.
3.2.80 E-DOC nº 07010089871202127. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
autos da noticia de fato de nº 000299-361/2020 que tramita na 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI.
3.2.81 E-DOC nº 07010089872202171. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 05/2019/PJR-MPPI (SIMP 000881-170/2019) instaurado em face da
Prefeitura Municipal de Regeneração/PI e Gerardo Augusto Monteiro Lira, com o objetivo de apurar possível acúmulo ilegal de cargos públicos.
3.2.82 E-DOC nº 07010089876202151 . Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP 000094-358/2019, exarado pelo Promotor de Justiça Dr. Paulo Maurício Araújo Gusmão, nos termos do art. 12
da Resolução nº 174/2017 do Egrégio CNMP.
3.2.83 E-DOC nº 07010089877202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 07/2019/PJR-MPPI (SIMP 001376-170/2019) instaurado no âmbito desta
Promotoria de Justiça em face da Prefeitura Municipal de Regeneração/PI visando apurar ocorrência de utilização de recursos públicos, por parte
da Prefeitura Municipal de Regeneração/PI, para realização de festas e shows artísticos, em especial o marcado para o dia 02/12/2019.
3.2.84 E-DOC nº 07010089875202113. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
prazo de tramitação do Procedimento Administrativo SIMP n° 000068-081/2019 por mais um ano (art. 11, da Resolução 174/2017), haja vista a
necessidade de diligências ulteriores.
3.2.85 E-DOC nº 07010084790202051. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n. 21/2020 em Inquérito Civil Público 01/2020.
3.2.86 E-DOC nº 07010089878202149. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícia de Fato SIMP nº. 000218-369/2020, em razão da ausência dos requisitos necessários para a instauração de notícia de fato, com
fundamento no artigo 4º, § 4º, da Resolução N°. 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.
3.2.87 E-DOC nº 07010089880202118 . Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
autos da noticia de fato de nº 000529-361/2020 que tramita na 7ª Promotoria de Justiça de Picos-PI.
3.2.88 E-DOC nº 07010089881202162 . Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano - PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do PA SIMP 000178-101/2019.
3.2.89 E-DOC nº 07010089882202115. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo PA 050/2019 (SIMP 000366-310/2019), que tem como objeto suposta situação de vulnerabilidade de adolescente.
3.2.90 E-DOC nº 07010089883202151. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão dos Campos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo para vencimento do Inquérito Civil Público nº 40/2017 (SIMP nº 000520-293/2018).
3.2.91 E-DOC nº 07010089884202112. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo PA 023/2019 (SIMP 000013-097/2018).
3.2.92 E-DOC nº 07010089885202141. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de comunicação de
arquivamento de Procedimento Administrativo PA 114/2019 (SIMP 000629-310/2019).
3.2.93 E-DOC nº 07010089886202195. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo PA 127/2019 (SIMP 000629-310/2019).
3.2.94 E-DOC nº 07010089887202131. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo NF 195/2020(SIMP 000908-310/2020).
3.2.95 E-DOC nº 07010089888202184. Origem: 1ª Promotoria de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo para
vencimento do Inquérito Civil Público nº 34/2017 (SIMP nº 000515-293/2018).
3.2.96 E-DOC nº 07010089889202129. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento SIMP sob nº. 000305-369/2019.
3.2.97 E-DOC nº 07010089890202153. Origem: 1ª Promotoria de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo para
vencimento do Procedimento Administrativo nº 10/2019 (SIMP nº 000372-293/2019).
3.2.98 E-DOC nº 07010089894202131. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos - PI. Assunto: comunicação de Decisão de
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Arquivamento - PA nº 04/2020 Protocolo Eletrônico nº 000232-292/2019.
3.2.99 E-DOC nº 07010089892202142. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos - PI. Assunto: comunicação de arquivamento do IC nº
01/2014 (SIMP nº 000299-292/2019), bem como a Ação Civil Publica ajuizada.
3.2.100 E-DOC nº 07010089895202186. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos - PI. Assunto: comunicação de Arquivamento - PA nº
08/2019 (Protocolo Eletrônico nº 000329-292/2019).
3.2.101 E-DOC nº 07010089896202121. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos - PI. Assunto: comunicação de arquivamento PA nº
06/2020 (Protocolo Eletrônico nº 000235-292/2019).
3.2.102 E-DOC nº 07010089897202175. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Encaminhamento
de Portaria SIMP nº 000385-228/2019.
3.2.103 E-DOC nº 07010089898202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos - PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Arquivamento do PA nº 05/2020.(Protocolo Eletrônico nº 000201-292/2019).
3.2.104 E-DOC nº 07010089899202164. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Encaminhamento
de despacho de prorrogação - SIMP nº 000757-090/2018 .
3.2.105 E-DOC nº 07010089901202111. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Portaria - SIMP nº
000783-090/2019, instaurada INQUÉRITO CIVIL, tendo em mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na
notícia em lume, os quais, uma vez alicerçados em provas documentais poderão servir para justa causa de ação civil pública.
3.2.106 E-DOC nº 07010089900202151. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 07/2020 (SIMP nº 000236-292/2019), instaurado no âmbito da Promotoria de Justiça Única de
Padre Marcos-PI, para o devido conhecimento pelo Conselho Superior do Ministério Público.
3.2.107 E-DOC nº 07010089902202141. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano - PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
NF SIMP 000174-101/2020.
3.2.108 E-DOC nº 07010089903202194. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº
024/2020. SIMP 002162.361.2019.
3.2.109 E-DOC nº 07010089906202128. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano - PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de procedimento PA SIMP nº 000180-101/2019.
3.2.110 E-DOC nº 07010089908202117. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano - PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de procedimento PA SIMP nº 000182-101/2019.
3.2.111 E-DOC nº 07010089911202131. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano - PI. Assunto: comunicação de PORTARIA nº
01/2021 SIMP PA 002080-100/2020, que tem como objeto averiguar violação e garantir direitos fundamentais, notadamente os direitos ao
Registro Civil de Nascimento, do adolescente R.S.O., à luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais
cabíveis, caso sejam necessárias para a garantia dos direitos fundamentais.
3.2.112 E-DOC nº 07010089917202116. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 38/2019 (SIMP: 000111-096/2019), instaurado com vistas a acompanhar e fiscalizar suposta
ausência de atuação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Várzea Branca-PI.
3.2.113 E-DOC nº 07010089913202121. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de encaminhamento de autos ICP nº 06/2016 (SIMP/MPPI nº 000132-085/2016).
3.2.114 E-DOC nº 07010089918202152. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Portaria GPJSP
02 2021 Instaura o Procedimento Administrativo n.º 02/2021, que possui como assunto: Acompanhar cumprimento de Termo de Ajuste de
Conduta firmado com o Município de Agricolândia.
3.2.115 E-DOC nº 07010089923202165. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimentos Administrativos nº 02.2020(SIMP 000156-142/2020) , nº 04.2020 (SIMP 000196-142/2020), nº 05.2020 (SIMP 000222-142/2020),
conforme Art. 12 da Resolução nº 174/2017 - CNMP.
3.2.116 E-DOC nº 07010089820202111. Origem: Gabinete do Procurador Geral. Assunto: comunicação de decisão de arquivamento NF
n.007.2020.000005.361.2020.
3.2.117 E-DOC nº 07010089924202118. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano - PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do PA SIMP nº 000184-101/2019.
3.2.118 E-DOC nº 07010089925202154. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Agua Branca-PI. Assunto: comunicação de Portaria de Conversão
de Notícia de Fato n° 33/2020 sob SIMP N° 305-166/2020 em Procedimento Preparatório n°01/2021.
3.2.119 E-DOC nº 07010089927202143. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Floriano - PI. Assunto: comunicação de conversão de
Noticia de Fato em Procedimento Preparatório. ( REFERÊNCIA: NF nº 001377-100/2020).
3.2.120 E-DOC nº 07010089931202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000044-184/2019.
3.2.121 E-DOC nº 07010089935202191. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós - PI. Assunto: comunicação de portaria de n. 01/2021, que
converteu em INQUÉRITO CIVIL nº 01/2021 a Notícia de Fato nº 000036-421/2020, instaurado para apurar denúncia apresentada na Ouvidoria
do MPPI, a qual informa suposta contratação irregular de empresa no fornecimento de equipamento hospitalar (túnel descontaminação e seus
componentes) para o enfrentamento da Covid-19 pelos Municípios de Jaicós e Campo Grande do Piauí.
3.2.122 E-DOC nº 07010089934202145. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº 01/2021, que
converteu o Procedimento Preparatório de I.C.P nº 01/2020 no INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 01/2021 (SIMP nº 000008-004/2020), com o
objetivo de apurar as condições de funcionamento e de estrutura física, pessoal e operacional do Hospital São Pedro, em Teresina-PI.
3.2.123 E-DOC nº 07010089937202189. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº 02/2021, que
instaurou o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 000003-004/2021, com o objetivo de viabilizar a obtenção de livros acessíveis para
conversão em braille para adolescente com deficiência visual.
3.2.124 E-DOC nº 07010089936202134. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de decisão de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 09/2019 (SIMP nº 000571-181/2019), para os fins do art. 12 da Resolução nº 174 do CNMP.
3.2.125 E-DOC nº 07010089940202119. Origem: Corregedoria Geral do MP - PI. Assunto: comunicação de Encaminhamento do relatório
conclusivo de correição extraordinária virtual - 2ª etapa. Ofício n.º 13/2021- CGMP.
3.2.126 E-DOC nº 07010089941202147. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação
referente ao Inquérito Civil n.º 21/2014, o qual tem como assunto investigação a perfuração de poços para extração de água subterrânea no
município de São João da Fronteira. Ofício n.º 34/2021 - MPE/GAB/2ª PJP Inquérito Civil n.º 21/2014 SIMP: 000421-174/2016.
3.2.127 E-DOC nº 07010089943202136. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do PA nº
62/2019.000064-063/2019.
3.2.128 E-DOC nº 07010089947202114. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 26/2020 - SIMP 000718-267/2020
3.2.129 E-DOC nº 07010089949202111. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato n° 006/2021 (SIMP nº 000012- 030/2021), objetivando apurar possíveis irregularidades no recebimento de pacientes acometidos de Covid19 oriundos de Manaus-AM pela Rede Pública Municipal de Saúde.
3.2.130 E-DOC nº 07010089951202182. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo da Notícia de Fato SIMP nº. 000788-369/2020, no qual possui como assunto: apurar irregularidade ocorrida no leilão
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judicial realizado no âmbito do Processo nº. 0003143-09.2012.8.18.0031, a partir da conduta do leiloeiro público, a empresa exequente e o
arrematante do bem imóvel.
3.2.131 E-DOC nº 07010089952202127. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
investigação do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 031/2019, PROTOCOLO ELETRÔNICO N. 000458-179/2019.
3.2.132 E-DOC nº 07010089954202116. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes- PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 001/2021 referente ao PA 000271-237/2020.
3.2.133 E-DOC nº 07010089955202161. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
Instauração de Procedimento Preparatório SIMP nº. 000810-369/2020, com a finalidade de acompanhar o planejamento e a execução das ações
de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (artigo 2º, da
Portaria SVS MS 29/2006), no âmbito do Município de Parnaíba (PI).
3.2.134 E-DOC nº 07010089956202113. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos - PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo referente ao Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2019 (SIMP nº 000419-093/2019).
3.2.135 E-DOC nº 07010089959202149. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 001753-361/2019.
3.2.136 E-DOC nº 07010089967202195. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portarias de
Instauração nº 06/2021 (PA 04-101/2021), N° 07/2021 (PA 05-101/2021), N° 08/2021 (PA 06-101/2021)
3.2.137 E-DOC nº 07010089968202131. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portarias de
Instauração nº 11/2021 (PA 002045-100/2020) e a N° 12/2021 (PA 002043-100/2020).
3.2.138 E-DOC nº 07010089969202184. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos - PI. Assunto: comunicação de Arquivamento do PA
nº 65/2018 (SIMP nº 000316-292/2019).
3.2.139 E-DOC nº 07010089970202117. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos - PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Inquérito Civil nº 02/2019 (SIMP nº 000238-292/2019) instaurado com o objetivo de apurar informações recebida por esta Promotoria de Justiça
através do comunicado FNDE nº 15446/2018 de que os dados do SIOPE, referente ao exercício do ano de 2017, do Município de Belém do
Piauí-PI não foram preenchidos ou foram preenchidos incorretamente, resultando em inconsistência legal.
3.2.140 E-DOC nº 07010089974202197. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. . Assunto: comunicação de abertura de
Procedimento Administrativo nº 107/2020, SIMP nº 001010-361/2019.
3.2.141 E-DOC nº 07010089976202186. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro -PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
procedimentos extrajudiciais: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n.º 04/2018. SIMP N.º: 000360-255/2018; "NOTÍCIA DE FATO N.º 23/2020. SIMP N.º:
001132-255/2020; NOTÍCIA DE FATO N.º 24/2020. SIMP nº: 001133-255/2020;"NOTÍCIA DE FATO nº 25/2020. SIMP nº: 001138255/2020;"NOTÍCIA DE FATO N.º 28/2020. SIMP nº: 001237-255/2020;"NOTÍCIA DE FATO nº 30/2020. SIMP nº: 001239-255/2020; "NOTÍCIA
DE FATO nº 31/2020. SIMP nº 001266-255/2020. "NOTÍCIA DE FATO nº 32/2020, SIMP nº 001302-255/2020;"PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO n.º 04/2019. SIMP N.º: 000271-255/2019;"PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL nº 01/2020. SIMP nº: 000949255/2019.
3.2.142 E-DOC nº 07010089977202121. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo dos
procedimentos: "PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 03/2019. SIMP nº: 000276-255/2019;"PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº
04/2017. SIMP nº: 000958-255/2017."PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 05/2019. SIMP nº: 000013-311/2019."PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO n.º 02/2020. SIMP nº: 000950-255/2019."NOTÍCIA DE FATO N.º 02/2020. SIMP nº: 000359-255/2020.
3.2.143 E-DOC nº 07010089978202175. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Noticia de Fato 045/2020 (SIMP 000296-310/2020), no qual possui como objeto protocolo de transferência de pacientes suspeitos e
contaminados da covid-19 do município de Campo Alegre do Fidalgo para o hospital de referencia situado em São João do Piauí.
3.2.144 E-DOC nº 07010089980202144. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 32/2020 (SIMP nº 000072-027/2020), uma vez que a solicitação feita por este Órgão Ministerial foi cumprida.
3.2.145 E-DOC nº 07010089984202122. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo nº 04/2020 (SIMP: 000014-027/2020), instaurado a fim de acompanhar as ações da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí no
combate e prevenção ao coronavírus.
3.2.146 E-DOC nº 07010089990202181. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 01/2021 (SIMP nº 000018-174/2021), por meio da portaria nº 02/2021, tendo como objeto a adoção de medidas
quanto a suposta violação a direitos individuais indisponíveis do recém-nascido de iniciais F. A.,filho de Sara Carvalho.
3.2.147 E-DOC nº 07010089994202168. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana -PI. Assunto: comunicação de Arquivamento do
Procedimento Administrativo nº SIMP: 000062-421/2020.
3.2.148 E-DOC nº 07010089995202111. Origem: 1ªPromotoria de Justiça Simplício Mendes -PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de Prazo
do Inquérito Civil Público nº 000033-342/2018.
3.2.149 E-DOC nº 07010089998202146. Origem: 1ª Promotoria de Justiça Simplício Mendes -PI. Assunto: comunicação de Portaria de Ingresso
a Ação Civil Pública referente ao ICP 000049-237/2019.
3.2.150 E-DOC nº 07010083244202018. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito
Civil nº 32\2020.
3.2.151 E-DOC nº 07010090002202145. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 003/2021, objetivando apurar possíveis irregularidades quanto a realização de inúmeras festas de prévias
carnavalescas na cidade de Teresina, em janeiro de 2021, em plena pandemia ocasionada pela COVID-19.
3.2.152 E-DOC nº 07010090001202117 . Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano - PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo PA nº 000152-101/2019.
3.2.153 E-DOC nº 07010090003202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) n. 02/2018, autuado sob o SIMP 000343-177/2018, instaurado para exigir a imediata
elaboração e oportuna implementação do Plano de Atendimento Socioeducativo (SINASE) no Município de Novo Oriente do Piauí.
3.2.154 E-DOC nº 07010090004202134. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Noticia de Fato nº 140/2020(SIMP 000660-310/2020), no qual possui como objeto atendimento indevido em unidade básica de saúde.
3.2.155 E-DOC nº 07010090006202123. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento referencia : atendimento ao público SIMP nº 001699-100/2020.
3.2.156 E-DOC nº 07010090007202178. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação
referente a Notícia de Fato n.º 61/2020, a qual tem como assunto apurar notícia de suposta realização de eventos festivos em descumprimento
com as normas sanitárias, a serem realizados por Marcos Renan de Melo Gomes, conhecido como "Marcos Bio", no estabelecimento Cabanas
Club e César Filho, no estabelecimento "Vegas Bar".
3.2.157 E-DOC nº 07010090009202167. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Inquérito Civil nº 10/2021 (SIMP nº 000210-107/2020), com o fito de apurar possíveis irregularidades encontradas na prestação de contas do município de Oeiras/PI,
referente ao exercício financeiro de 2015 (TC/005311/2015) .
3.2.158 E-DOC nº 07010090012202181. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 14/2020, SIMP nº 000014- 033/2020.
3.2.159 E-DOC nº 07010090013202125. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento Página 7
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referência: atendimento ao público - SIMP nº 001695-100/2020.
3.2.160 E-DOC nº 07010090014202171. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de Despacho de
arquivamento SIMP sob nº. 000839-369/2020.
3.2.161 E-DOC nº 07010090017202111. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação
referente ao Procedimento Administrativo n.º 01/2021, o qual tem como assunto adoção de medidas quanto a suposta violação a direitos
individuais indisponíveis do recém nascido de iniciais F. A., filho de Sara Carvalho. SIMP 000018-174/2021.
3.2.162 E-DOC nº 07010089120202021. Origem: Núcleo das Promotorias de Pedro II - PI. Assunto: comunicação de ajuizamento da Ação Civil
Pública (Processo n° 0801846- 45.2020.8.18.0065).que abarcou o objeto da NF nº 149/2019 (SIMP 000693-182/2019).
3.2.163 E-DOC nº 07010089118202051. Origem: Núcleo das Promotorias de Pedro II - PI. Assunto: comunicação de ajuizamento da Ação Civil
Pública (Processo n° 0800920-64.2020.8.18.0065).que abarcou o objeto do IC nº 77/2017 (SIMP 000867-182/2017).
3.2.164 E-DOC nº 07010090020202127 . Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de arquivamento REFERÊNCIA: NOTÍCIA DE FATO - SIMP nº 001607-100/2020 .
3.2.165 E-DOC nº 07010090022202116. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato nº 007/2021, em decorrência do protocolo nº 059/2021, oriundo da Ouvidoria do MPPI, noticiando que o Sr. Antonino José de Sousa foi
diagnosticado com câncer mas não consegue iniciar os exames para o tratamento pois não possui documentos pessoais.
3.2.166 E-DOC nº 07010090023202161. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº SIMP: 000153-424/2020, bem como encaminhar a Portaria, em anexo, proferida pelo GRUPO DE TRABALHO
PARA AUXÍLIO EM MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19, que tramita no Grupo Regional de Promotorias de Justiça Integradas de Picos.
3.2.167 E-DOC nº 07010090024202113. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
Prorrogação de Prazo do PA 000136-089/2019 da 2ª PJ de Picos ao CSMP.
3.2.168 E-DOC nº 07010090025202151 . Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº
157/2020 - SIMP 000193-101/2020.
3.2.169 E-DOC nº 07010090026202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano- PI. Assunto: comunicação de Portaria nº
156/2020 - SIMP 000192-101/2020.
3.2.170 E-DOC nº 07010090027202149 . Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo nº 01/2021 (SIMP: 000002- 027/2021), a fim de acompanhar o planejamento e execução do Plano Estadual de Vacinação contra a
COVID-19.
3.2.171 E-DOC nº 07010090030202162. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de solicitação de
prorrogação de ICP nº 07/2016, SIMP 000230-088.2015.
3.2.172 E-DOC nº 07010090034202141 . Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato n. 43/2020 em Inquérito Civil Público n. 01/2021.
3.2.494 E-DOC nº 07010085660202034 . Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de Portaria N. 33/2020 de
Instauração do ICP 05/2020.
3.2.173 E-DOC nº 07010090036202131. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
Arquivamento de Notícia de Fato SIMP nº 001903-054/2019.
3.2.174 E-DOC nº 07010090037202184. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio - PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da NF 000005-417/2020 -GRI DE CAMPO MAIOR.
3.2.175 E-DOC nº 07010090040202114. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Portarias nº 01/2021-33
PJ, nº 02/2021-33ª PJ e nº 03/2021-33ª PJ .
3.2.176 E-DOC nº 07010090043202131. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 105/2020 (SIMP n.º 000602-174/2020), o qual tem como assunto averiguar a paternidade de I. M. C.
supostamente filha de M. J. S. F.
3.2.177 E-DOC nº 07010090045202121. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Ofício 12ª PJ nº 38 2021 Encaminhando ao CSMP a Recomendação nº 01 2021.
3.2.178 E-DOC nº 07010090047202111 . Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório nº 25/2020 (SIMP nº 000088-027/2020), em face da necessidade de dar continuidade ao acompanhamento da
demanda .
3.2.179 E-DOC nº 07010090050202133. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Portaria
n. 01/202que instaura o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) nº 01/2021 registrado e autuado no SIMP 000904-177/2019, com fundamento
no artigo 2º, §7º, da Resolução (Res.) n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), nos artigos 8º e 38 da Res. 001/2008 do
Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), bem assim à luz da Lei n. 7.347/95, para apurar e fiscalizar possíveis irregularidades no
funcionamento da Unidade Escolar Raimundo Roque Ferreira, neste Município de Valença do Piauí, no ano de 2019.
3.2.180 E-DOC nº 07010090052202122. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Administrativo SIMP 000094-088/2017.
3.2.181 E-DOC nº 07010090057202155 . Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de a decisão de
arquivamento do PA nº 55/2019.000065-063/2019.
3.2.182 E-DOC nº 07010090056202119. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento de Notícia
de Fato - SIMP's (000745-325/2020; 000695-325/2020;000694-325/2020;000693-325/2020;000735-325/2020).
3.2.183 E-DOC nº 07010090059202144 . Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da NOTÍCIA DE FATO SIMP nº 001902-054/2019 .
3.2.184 E-DOC nº 07010090060202179. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob n° 000399-184/2017.
3.2.185 E-DOC nº 07010079960202084. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Procedimento Administrativo nº 47/2020, com o objetivo de acompanhar as instituições da rede privada de ensino de Piracuruca para manter os
contratos firmados com os alunos em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus e assim conciliar os interesses dos consumidores e
fornecedores .
3.2.186 E-DOC nº 07010090061202113. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia -PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 15/2020 em Procedimento Administrativo nº 02/2021 (SIMP nº 000146-246/2020).
3.2.187 E-DOC nº 07010090062202168. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 12/2019 (SIMP nº 000215- 027/2018), instaurado a fim de viabilizar realização de cirurgia de ortognática no Hospital
Getúlio Vargas, haja vista a necessidade de dar continuidade ao acompanhamento da demanda.
3.2.188 E-DOC nº 07010090064202157. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº 37/2020 em Procedimento Administrativo nº 04/2021 (SIMP nº 000292-246/2020).
3.2.189 E-DOC nº 07010090067202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de Recomendação nº
001/2021-2PJB expedida ao Prefeito e à Secretaria de Saúde do Município de Barras no âmbito do Procedimento Administrativo nº 003.20212PJB - SIMP 000046-138/2021.
3.2.190 E-DOC nº 07010090070202112. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de Notícia de Fato SIMP nº. 002606-369/2020, distribuída à 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI, na data de 1º de
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outubro de 2020, a partir da Manifestação nº. 3411/2020, protocolada junto à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí.
3.2.191 E-DOC nº 07010090072202111. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 44/2020, SIMP n° 000160-062/2020 com o objetivo de apurar o teor do relatório apresentado pelo Conselho
Tutelar de Campo Maior-PI no dia 23 de junho de 2020.
3.2.192 E-DOC nº 07010090074202192. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo Eleitoral n.º02/2020 (Simp: 000012-175/2020), o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar a distribuição
gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios durante a situação de emergência declarada após o surto da Covid-19 no município
de São João da Fronteira.
3.2.193 E-DOC nº 07010090073202148. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 002/2021.
3.2.194 E-DOC nº 07010090075202137. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
Prorrogação de prazo - PIC 19/2019 000272-191/2019, que possui como objeto apurar suposta infração penal praticada na execução do convênio
firmado pelo Município de Campo Alegre do Fidalgo e o Ministério da Saúde (SISMOB nº12040245000113002).
3.2.195 E-DOC nº 07010090071202159. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n.º 05/2020 em Inquérito Civil n.º 02/2021, através da Portaria n.º 03/2021, com a finalidade de investigar possível
superfaturamento na execução de obra na ponte localizada na rodovia PI 110, trecho Piracuruca/São João da Fronteira.
3.2.196 E-DOC nº 07010090076202181. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas - PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Administrativo n. 005/2018 (SIMP n. 000162-059/2018) .
3.2.197 E-DOC nº 07010079985202088. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Portaria
n. 49/2020, que instaura o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 34/2020, o qual tem por objeto e finalidade acompanhar e fiscalizar, no
ano de 2020, (i) a IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO OPERATIVO EMERGENCIAL DO HOSPITAL REGIONAL EUSTÁQUIO PORTELA (HREP), (ii)
a ABERTURA DE LEITOS HOSPITALARES, (iii) o ABASTECIMENTO de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), bem como (iv) a
DISPONIBILIDADE DE TESTES DIAGNÓSTICOS, para atender à demanda decorrente da COVID-19, no Município Valença do Piauí/PI e região.
3.2.198 E-DOC nº 07010090080202141. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes -PI. Assunto: comunicação de Portaria de
Prorrogação de Prazo - ICP nº 000052-237/2019.
3.2.199 E-DOC nº 07010090078202171. Origem: Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Preparatório de
Inquérito Civil Público nº 009/2020 (SIMP/MPPI 000.020- 083/2019) para a devida apreciação da promoção de arquivamento exarada.
3.2.200 E-DOC nº 07010090083202183. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras -PI. Assunto: comunicação de Procedimento Preparatório de
Inquérito Civil nº 06/2020 - (SIMP nº 000391-107/2019), instaurado no âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, com o fito de apurar
possível omissão da Prefeitura Municipal de São João da Varjota/PI no fornecimento de transporte e/ou ajuda de custeio para o deslocamento do
"Assentamento Palheta" para a sede do Município de São João da Varjota/PI .
3.2.201 E-DOC nº 07010090084202128. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Inquérito Civil n°
11/2020, SIMP nº 001023-161/2019, para fins de homologação da promoção de arquivamento.
3.2.202 E-DOC nº 07010090091202121. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo PA nº 000179-101/2019.
3.2.203 E-DOC nº 07010090096202152. Origem: Secretaria Unificada da Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de despacho de
Arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP 001060-361/2020 exarado pela Promotora de Justiça, Dra. ITANIELI ROTONDO SÁ.
3.2.204 E-DOC nº 07010090097202113. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Conversão de
Notícia Fato n° 000404-237/2020 em Procedimento Administrativo n° 000404-237/2020, em trâmite nesta Promotoria, para fins de apurar suposto
caso de violação de direitos de uma menor.
3.2.205 E-DOC nº 07010090100202182. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do PA 000202-088/2020 - 1ªPJ Picos.
3.2.206 E-DOC nº 07010090101202127. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil Público n. 02/2021 (SIMP 000059-267/2021).
3.2.207 E-DOC nº 07010090104202161. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Noticia de Fato 198/2020 (SIMP 000928-310/2020), no qual possui como objeto a falta de informações do portal de transparecia do Município de
João Costa.
3.2.208 E-DOC nº 07010090106202151. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de decisão de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 22.2019, SIMP 000093-179/2017.
3.2.209 E-DOC nº 07010090107202111. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº
07/2020, referente ao Procedimento Investigatório Criminal SIMP nº 000012-421/2020 .
3.2.210 E-DOC nº 07010090077202126. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Civeis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo da Notícia de Fato sob SIMP N 000042-369/2019,que tem por objeto
a apuração de supostos crimes ambientais praticados por JONIVALDO GERMINE DE
SANTAN.
3.2.211 E-DOC nº 07010090109202193. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
NOTÍCIA DE FATO no 26/2020 SIMP nº: 001139-255/2020,instaurada por meio de peças de informação encaminhadas pelo Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS) de São Pedro do Piauí, através do Ofício n. 19/2020, acompanhado de Relatório Social, informando a
situação do Sr. Francisco Mendes Frazão, idoso residente em São Pedro do Piauí.
3.2.212 E-DOC nº 07010090112202115. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilandia-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n.º 05/2021 (000022-246/2021).
3.2.213 E-DOC nº 07010090113202151. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação
referente ao Procedimento Administrativo n.º 21/2020, o qual tem como assunto acompanhar a expedição de certidão de nascimento da criança
L. L. SIMP: 000391-174/2019.
3.2.241 E-DOC nº 07010090111202162. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 61/2020 (SIMP 000248-174/2020), o qual tem como finalidade acompanhar e fiscalizar a implementação do
sistema especial de aulas não presenciais pela Secretaria Municipal de Educação, durante o período de suspensão das atividades letivas como
medida preventiva à COVID-19 no município de São João da Fronteira/PI .
3.2.215 E-DOC nº 07010090114202112. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de expedição da
Recomendação Administrativa nº 01/2021 (SIMP 000022-246/2021) .
3.2.216 E-DOC nº 07010090117202131. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 06/2020 (SIMP nº 000235-292/2019).
3.2.217 E-DOC nº 07010090118202184. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 01/2021, referente ao PA n° 37-101/2020, exarada pelo Dr. José de Arimatéa Dourado Leão, Promotor de Justiça titular da 1ª
PJ de Floriano.
3.2.218 E-DOC nº 07010090119202129. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de despacho
de prorrogação da Noticia de Fato SIMP nº 001111-369/2019.
3.2.219 E-DOC nº 07010090125202186. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
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Civil n.º 03/2021 (SIMP n.º 000028- 174/2021), por meio da portaria n.º 05/2021, com o objetivo de investigar o funcionamento do galpão de
laticínios "Caminhando com Cristo", de propriedade do Sr. Francisco Gilliardi de Sousa, sem registro junto aos órgãos fiscais, atestado de
funcionamento e profissionais especializados.
3.2.220 E-DOC nº 07010090128202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Dermeval Lobão-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
01/2021 no âmbito do Procedimento Administrativo n.º 02/2021 (SIMP 000008-150/2021) cujo escopo visa acompanhar e fiscalizar as ações
adotadas pelo Município de Demerval Lobão/PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem
prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
3.2.221 E-DOC nº 07010090137202119. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de nº 01/2021
(SIMP: 000005-107/2021), com o fito de apurar possível exercício ilegal de cargo público (Coordenador Jurídico da Penitenciária de Oeiras/PI)
por incompatibilidade com o exercício regular da advocacia por parte de SÂNYA MARY MENDES MESQUITA DE SOUSA SANTOS, inscrito na
OAB/PI 3823, afrontando princípios norteadores da administração pública, principalmente o da legalidade, moralidade e eficiência, conforme
portaria nº 01/2021.
3.2.222 E-DOC nº 07010090136202166. Origem: Núcleo da Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos n° 45/2020 (SIMP nº00058 -140/2020) e n° 73/2020 (SIMP nº 000389-138/2020) .
3.2.223 E-DOC nº 07010090139202116 . Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos - PI. Assunto: comunicação de Despacho de
Prorrogação do Inquérito Civil nº 01/2019 (SIMP nº 000318-214/2017) .
3.2.224 E-DOC nº 07010090140202124. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Despacho
proferido no Procedimento SIMP 001096-361/2020.
3.2.225 E-DOC nº 07010090147202146 . Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração
de Procedimento Administrativo nº 01/2021 (SIMP: 000043-107/2020), com a finalidade acompanhar a execução dos serviços do muro de
contenção, reforço estrutural e ampliação da Ponte do "Riacho Engano", localizada na PI - 239, trecho Santa Rosa do Piauí - PI / Oeiras - PI,
conforme portaria nº 11/2021.
3.2.226 E-DOC nº 07010090148202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil nº 21/2020 SIMP nº 000075-138/2020) instaurado visando apurar denúncia de suposta acumulação ilegal de cargo público por
servidora do Município de Barras.
3.2.227 E-DOC nº 07010090152202159. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Arquivamento a NF 000692-100/2020, exarada pelo Dr. José de Arimatéa Dourado Leão, Promotor de Justiça titular da 1ª PJ de Floriano.
3.2.228 E-DOC nº 07010090153202111. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 02/2021 (SIMP nº 000031-174/2021), por meio da portaria nº 04/2021, a qual segue em anexo, com o objetivo de
acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo município de Piracuruca, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos alvos para a
vacinação e o respeito a ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
3.2.229 E-DOC nº 07010090155202192. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Arquivamento do PA000303-101/2019, exarada pelo Dr. José de Arimatéa Dourado Leão, Promotor de Justiça titular da 1ª PJ de Floriano.
3.2.230 E-DOC nº 07010090157202181. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de decisão de
prorrogação do Procedimento Administrativo PA nº 000166-101/2019.
3.2.231 E-DOC nº 07010090158202126. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n.º 03/2021 (SIMP n.º 000032-174/2021), por meio da portaria n.º 06/2021, com o objetivo de acompanhar e
fiscalizar as ações adotadas pelo município de São José do Divino, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos alvos para a vacinação
e o respeito a ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
3.2.232 E-DOC nº 07010090160202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras- PI. Assunto: comunicação de instauração
de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 03/2021 (SIMP: 000076-107/2020), com o fito de apurar possível irregularidade cometida pelo
município de São João da Varjota/PI, na nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitação sem as devidas qualificações para
desempenho das funções, conforme portaria nº 03/2021.
3.2.233 E-DOC nº 07010090161202141. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n.º 04/2021 (SIMP n.º 000033-174/2021), por meio da portaria n.º 07/2021, com o objetivo de acompanhar e
fiscalizar as ações adotadas pelo município de São João da Fronteira, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvos para a
vacinação e o respeito a ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
3.2.234 E-DOC nº 07010090164202183. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de Inquérito Civil nº 13/2019 (SIMP nº 000149-105/2019), instaurado no âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, visando apurar
possível morosidade por parte do Hospital Regional Deolindo Couto, na realização de cirurgia plástica no paciente Francisco José da Cruz.
3.2.235 E-DOC nº 07010090163202139. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 100/2020 (SIMP nº 000584-174/2020), o qual tem como assunto acompanhar suposta situação de
vulnerabilidade social e violação de direitos da adolescente de iniciais M. K. M. F e da criança de inicias M. I.M. S.
3.2.236 E-DOC nº 07010087757202081. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento no
Procedimento Administrativo N° 039/2020, para fins do art. 12, Resolução CNMP 174/2017.
3.2.237 E-DOC nº 07010090165202128. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação
referente ao Inquérito Civil nº 06/2020, o qual tem como assunto apurar irregularidades na prestação de contas do FUNDEB no município de
Piracuruca, no exercício financeiro de 2012, referente ao processo TC/N.º 052962/12.
3.2.238 E-DOC nº 07010090166202172. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação instauração do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 09/2021 (SIMP: 000170-107/2020), com o fito de apurar suposto superfaturamento em contrato de
locação de tendas, visando o combate ao Covid-19, firmando pelo município de Cajazeiras do Piauí/PI com a empresa CIBALENA COMÉRCIO E
SERVIÇOS - ME, conforme portaria nº 09/2021.
3.2.239 E-DOC nº 07010090167202117. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do ICP n° 00662-237/2017, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, para fins de apurar possível irregularidade na cobrança de impostos
pela Prefeitura de Simplício Mendes-PI.
3.2.240 E-DOC nº 07010090169202114. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Preparatório em Inquérito Civil nº 05/2021 (SIMP: 000172-107/2020), com o fito de apurar possível irregularidade praticada pelo
município de São João da Varjota/PI, na gestão de Hélio Neri Mendes Rêgo, nos pagamentos indevidos a Jailson Fernandes de Sousa, CPF nº
064.155.573-35, para prestação de serviços diversos no município.
3.2.241 E-DOC nº 07010090170202131. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
NOTÍCIA DE FATO nº 197/2020 SIMP 000927-310/2020.
3.2.242 E-DOC nº 07010090171202185. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Conversão de
Notícia Fato n° 000102-237/2020 em Procedimento Administrativo n° 000102-237/2020, em trâmite nesta Promotoria, para fins de acompanhar a
Reforma na Unidade Escolar Isaías Colho, constando uma placa sem identificação da obra na referida Unidade Escolar e sem informação de
quais recursos são provenientes.
3.2.243 E-DOC nº 07010090172202121. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Civeis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 07/2021 (SIMP:000189-107/2020), com o fito de apurar possível irregularidade praticada pela
Secretaria Municipal de Saúde de Oeiras/PI, na gestão de Auridene Maria da Silva Moreira Freitas Tapety, na ausência de tratamento isonômico
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no pagamento ao adicional de insalubridade/gratificação aos funcionários lotados nos mesmos cargos e funções, nas UBS do município de
Oeiras/PI.
3.2.244 E-DOC nº 07010090175202163. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Administrativo PA nº 000169-101/2019.
3.2.245 E-DOC nº 07010090176202116. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de: Despacho de
Arquivamento de Inquérito Civil (SIMP 001706-361/2019).
3.2.246 E-DOC nº 07010090177202152. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 107/2020, o qual tem como assunto averiguar suposta situação de vulnerabilidade e violação de direitos
vivenciada pelos idosos João Mota Filhe (76 anos) e Barbara Muniz da Moa (76 anos), ocasionada pelo filho, Daniel Mota e o neto Deljaci.
3.2.247 E-DOC nº 07010090179202141. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de abertura de
Inquérito Civil nº 000608-361/2020, conforme Portaria exarada pela Promotora de Justiça Dra. Micheline Ramalho Serejo da silva.
3.2.248 E-DOC nº 07010090180202176. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de abertura de
Inquérito Civil nº 000487-361/2020, conforme Portaria exarada pela Promotora de Justiça Dra. Micheline Ramalho Serejo da Silva.
3.2.249 E-DOC nº 07010090181202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº
015/2020, no qual possui como objeto acompanhar, fiscalizar e garantir o pleno funcionamento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
no MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, como parte das ações desenvolvidas na execução do Projeto Institucional "MPPI Sempre Presente na
Garantia do SUAS". PA SIMP nº 000011-101/2021.
3.2.250 E-DOC nº 07010090183202118. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano - PI. Assunto: comunicação de arquivamento
referente ao do Procedimento Administrativo PA nº 002534-100/2019.
3.2.251 E-DOC nº 07010090188202132. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório nº 26/2020 (SIMP nº 000031-027/2020), em face da necessidade de dar continuidade ao acompanhamento da
demanda.
3.2.252 E-DOC nº 07010090191202156. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
Encaminhamento das Portarias de instauração dos PAs 002079-361/2020 e 002080-361/2020 - 3ª PJ Picos.
3.2.253 E-DOC nº 07010090193202145. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
encaminhamento das Recomendações 03/2020 - PA 002079-361/2020 e 34/2020 - PA 002080-361/2020 - 3ª PJ Picos.
3.2.254 E-DOC nº 07010090197202123. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 62/2020 (SIMP 000249-174/2020), o qual tem como finalidade acompanhar e fiscalizar a implementação do
sistema especial de aulas não presenciais pela Secretaria Municipal de Educação, durante o período de suspensão das atividades letivas como
medida preventiva à COVID-19 no município de São José do Divino/PI.
3.2.255 E-DOC nº 07010090198202178. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 63/2020 (SIMP 000270-174/2020), o qual tem como finalidade acompanhar e fiscalizar o regular funcionamento
da Câmara de Vereadores do município de Piracuruca, no período da pandemia do COVID-19.
3.2.256 E-DOC nº 07010090200202117. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de encaminhamento
de Portaria de Procedimento Administrativo SIMP 000194-361/2020.
3.2.257 E-DOC nº 07010090201202153. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
instauração do PA 001430-361/2020 - 2ª PJ Picos.
3.2.258 E-DOC nº 07010090204202197. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de Ajuizamento de ação Procedimento Preparatório nº 000183-172/2020.
3.2.259 E-DOC nº 07010090205202131. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Ajuizamento de ação Inquérito Civil Público nº 000203-172/2018 ; Procedimento Preparatório nº 000183-172/2020.
3.2.260 E-DOC nº 07010090207202121. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento
ICP n°000379.081.2019.
3.2.261 E-DOC nº 07010090206202186. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de decisões da 3ª
Promotoria de Justiça de Campo Maior - SIMP: 000637-308/2020, 000019-417/2020, 000219-308/2020, 000615-308/2020, 000617-308/2020,
000723-308/2020, 000727-308/2020, 000735-308/2020, 000739-308/2020, 000741-308/2020, 000751-308/2020, 000753-308/2020, 000755308/2020, 000757-308/2020, 000833-308/2020 e 000837-308/2020.
3.2.262 E-DOC nº 07010090208202175. Origem: 12ª Promotoria de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório nº 03/2021 (SIMP 000016-027/2021), a fim de acompanhar a doação voluntária de órgão para a realização de transplante inter
vivos, através da Portaria n° 06/2021.
3.2.263 E-DOC nº 07010090211202199. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n.º 01/2021 (SIMP n.º 000038-174/2021), por meio da portaria nº 01/2021, a qual segue em anexo, com o objetivo de
apurar possíveis irregularidades em construção localizada no Rio Piracuruca gerando degradação ao meio ambiente.
3.2.264 E-DOC nº 07010090212202133. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Administrativo nº
001.2021-37-199.2021- Recomendação Administrativa 001/2021.
3.2.265 E-DOC nº 07010090216202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Administrativo nº
002.2021-38-199/2021 - Recomendação Administrativa 002.2021.
3.2.266 E-DOC nº 07010090222202179. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Promoção de
Arquivamento exarada nos autos do Procedimento Administrativo nº 27/2020- SIMP n° 467-161/2020.
3.2.267 E-DOC nº 07010090221202124. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa n° 02/2021- PA's n° 000268-237/2020; 000274-237/2020; 000272-237/2020;000270-237/2020, 000266-237/2020.
3.2.268 E-DOC nº 07010090223202113. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Portaria de
Procedimento Administrativo SIMP 000200-358/2019.
3.2.269 E-DOC nº 07010090227202118. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 46/2020 (SIMP nº 000133-027/2020), uma vez que a solicitação feita por este Órgão Ministerial foi cumprida.
3.2.270 E-DOC nº 07010090228202146. Origem: Núcleo das Promotorias Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato registrada neste Ministério Público, a fim de acompanhar o registro de nascimento ocorrido fora da maternidade, da menor
RAIANE DA SILVA NASCIMENTO, em razão do ofício nº 18/2020, encaminhado pelo 1º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais "Ruben
Furtado". (SIMP: 000732-369/2020).
3.2.271 E-DOC nº 07010090231202161. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das
Noticias de Fato - 000067-325/2020; 0000433-325/2020; 0000737-325/2020; 0000578-325/2020.
3.2.272 E-DOC nº 07010090233202159. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 80/2020, o qual tem como assunto fiscalizar as ações do poder público municipal de Piracuruca no combate e
prevenção do Coronavírus.
3.2.273 E-DOC nº 07010090234202111. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração Procedimento
Administrativo nº. 01/2021 - SIMP nº 000158-109/2020, visando a aplicação de medidas de proteção ao idoso José Dias de Oliveira, que lhe
assegurem condições dignas de existência, conforme Portaria nº 01/2021.
3.2.274 E-DOC nº 07010090236202192. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
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Inquérito Civil Público SIMP 000271-088.2018 .
3.2.275 E-DOC nº 07010090235202148. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
PATAC nº 028.2019.000359.088.2019. 1ª PJ DE PICOS.
3.2.276 E-DOC nº 07010090237202137. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo nº. 02/2021 - SIMP nº 000016-107/2021, com o fito de acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de Oeiras-PI,
com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional
de Vacinação contra a Covid-19.
3.2.277 E-DOC nº 07010090238202181. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo nº. 04/2021 - SIMP nº 000018-107/2021, com o fito de acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de São Miguel do
Fidalgo-PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela
Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
3.2.278 E-DOC nº 07010090239202126. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo nº. 06/2021 - SIMP nº 000020-107/2021, com o fito de acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de São Francisco
do Piauí-PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela
Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
3.2.279 E-DOC nº 07010090240202151. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo nº. 08/2021 - SIMP nº 000022-107/2021, com o fito de acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de Cajazeiras do
Piauí-PI, com o objetivo de garantir a imunização dos públicos-alvo para vacinação e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha
Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
3.2.280 E-DOC nº 07010090241202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento de Notícia de Fato Simp nº 000108-369/2020 instaurada na 2ª PJ/PHB que tem por objeto acompanhar o registro de nascimento
ocorrido fora da maternidade do menor Adryel San Oliveira Azevedo em razão do Ofício n 126/2019 encaminhado pelo 1ª Cartório de Registro
Civil de Pessoas Naturais "Rubem Furtado".
3.2.281 E-DOC nº 07010090242202141. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Promoção de
Arquivamento PA nº 01/2019 - SIMP n° 105-161/2018, para fins de ciência.
3.2.282 E-DOC nº 07010090243202194. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento de atendimento ao Público Simp nº 002934-369/2020 instaurado na 2ª PJ/PHB, após reclamação encaminhada pela ouvidoria do
MPPI.
3.2.283 E-DOC nº 07010090244202139. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
Atendimento ao Público Simp nº 003054-369/2020 instaurado na 2ª PJ/PHB, após reclamação encaminhada pela ouvidoria do MPPI, dando
conta que a Sra. Antônia da Costa Silva relata fogo criminosa no final da rua Projetada Quarenta e Sete, Cal, Ilha Grande PI APA Delta do
Parnaíba .
3.2.284 E-DOC nº 07010090245202183. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do PA 000704-089/2018 ao CSMP.
3.2.285 E-DOC nº 07010090246202128. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de Recomendação nº
02/2021 - SIMP nº 000002-421/2021.
3.2.286 E-DOC nº 07010090255202119. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Buriti dos Lopes-PI. Assunto: comunicação de instauração dos
Procedimentos Administrativos nº 01/2021; 02/2021, 03/2021, 04/2021 e 05/2021, registrados no SIMP sob os nº 000026-284/2021, 000027284/2021, 000028-284/2021, 000029-284/2021 e 000030-284/2021, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelos
municípios de Buriti dos Lopes, Murici dos Portelas, Caraúbas do Piauí, Bom Princípio do Piauí e Caxingó, com o objetivo de garantir a
imunização dos públicos-alvo com a vacina e o respeito à ordem prioritária estabelecida pela Campanha Nacional de Vacinação.
3.2.287 E-DOC nº 07010090256202163. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 001/2021 .
3.2.288 E-DOC nº 07010090258202152. Origem: Secretaria Geral do Gabinete da Promotoria Geral de Justiça. Assunto: comunicação de
conversão do Procedimento Preparatório n° 070/2019 no Inquérito Civil Público n° 070/2019 - SIMP: 000147-030/2019 , que tem por objeto
apurar possíveis irregularidades quanto ao atendimento dispensado por uma profissional de enfermagem do Hospital do Buenos Aires.
3.2.289 E-DOC nº 07010090257202116. Origem: Secretaria Geral do Gabinete da Promotoria Geral de Justiça. Assunto: comunicação de
conversão do Procedimento Preparatório n° 070/2019 no Inquérito Civil Público n° 070/2019 - SIMP: 000147-030/2019, que tem por objeto apurar
possíveis irregularidades quanto ao atendimento dispensado por uma profissional de enfermagem do Hospital do Buenos Aires.
3.2.290 E-DOC nº 07010090259202113. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo- SIMP n. 528-230/2018.
3.2.291 E-DOC nº 07010090260202121. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos -PI Assunto: comunicação de Portaria de
Procedimento Administrativo SIMP 000338-361/2020.
3.2.292 E-DOC nº 07010090265202154. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Arquivamento do PA nº 16/2020 (SIMP nº 000058-062/2020), instaurado de ofício no âmbito desta promotoria, tendo como finalidade o combate
da evasão escolar no município de Jatobá do Piauí.
3.2.293 E-DOC nº 07010090270202167. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n.º 05/2021 (SIMP n.º 000532-174/2020), por meio da portaria n.º 08/2021, com o objetivo de apurar a materialidade
dos indícios de infração do art. 39, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, praticada por Banco Bradesco S. A., inscrito no CNPJ
sob o n.º 60.746.948/7455-41, com sede na Rua Landri Sales, S/N, Centro, CEP: 64240-000, Piracuruca/PI.
3.2.294 E-DOC nº 07010090268202198. Origem: Secretaria Geral do Gabinete da Promotoria Geral de Justiça. Assunto: comunicação de
Procedimento Administrativo nº 10/2019 - Protocolo SIMP (000011-339/2019), haja vista ajuizamento de ação de obrigação de fazer de exigir
contas.
3.2.295 E-DOC nº 07010090277202189. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n. 51/2019 - SIMP 000792-267/2019.
3.2.296 E-DOC nº 07010090279202178. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de Recomendação nº
03/2021 (SIMP nº 000051-292/2020).
3.2.297 E-DOC nº 07010090281202147. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento dos PAs 000486-089/2019 e 000891-361/2019 - 2ª PJ Picos.
3.2.298 E-DOC nº 07010090289202111. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Notícia
de Fato nº 01/2021 (SIMP nº 000001-033/2021), aberta com base em denúncia da Srª. Jaqueline Silva, acerca de suposta negativa da
Universidade Estadual do Piauí (UESPI) em fornecer declaração com data da colação de grau ou outro documento hábil à matrícula da citada
aluna em Mestrado da PUC-RIO.
3.2.299 E-DOC nº 07010090291202182. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 18/2020 (000356-306/2019).
3.2.300 E-DOC nº 07010090292202127. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Procedimento Administrativo (SIMP 000293-089/2020), que tramita na 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI.
3.2.301 E-DOC nº 07010090293202171. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
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Procedimento Administrativo N. 25/2020 - SIMP 000717-267/2020.
3.2.302 E-DOC nº 07010090294202116. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 01/2021, expedida nos autos do Procedimento Administrativo nº 01/2021 - SIMP nº 000028-201/2021.
3.2.303 E-DOC nº 07010090295202161. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 02/2021, expedida nos autos do Procedimento Administrativo nº 02/2021 - SIMP nº 000029-201/2021.
3.2.304 E-DOC nº 07010090296202113. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 03/2021, expedida nos autos do Procedimento Administrativo nº 03/2021 - SIMP nº 000030-201/2021.
3.2.305 E-DOC nº 07010090297202151. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 04/2021, expedida nos autos do Procedimento Administrativo nº 04/2021 - SIMP nº 000031-201/2021.
3.2.306 E-DOC nº 07010090300202135. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 22/2019 (000552-271/2019), instaurado na Promotoria de Guadalupe-PI.
3.2.307 E-DOC nº 07010090301202181. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Civeis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
de ICP nº 000290-101/2019.
3.2.308 E-DOC nº 07010090303202179. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
NF SIMP N° 002654-100/2019, no qual possui como objeto averiguar a ocorrência de possível desvio de função da servidora Renata Nunes da
Costa e Silva no âmbito da Administração Municipal de Floriano-PI.
3.2.309 E-DOC nº 07010090305202168. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de PORTARIA nº
82/2020 - 2ªPJ/PICOS, Procedimento Administrativo nº 77/2020, SIMP 000322-089/2020.
3.2.310 E-DOC nº 07010090306202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de PA - SIMP nº
000204-101/2019.
3.2.311 E-DOC nº 07010090307202157. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícia de Fato tomando por base o Protocolo de Denúncia nº 205249, realizada através do Disque 100 à OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS, noticiante, com o objetivo de apurar a ocorrência de agressões contra a menor M.A.C.S. supostamente praticadas por ESTEVÃO
FÉLIX, na cidade de Nazaré do Piauí. SIMP nº 001105-100/2020.
3.2.312 E-DOC nº 07010090308202118. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Noticia de Fato nº 001281-100/2020.
3.2.313 E-DOC nº 07010090309202146. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo, visando à fiscalização e o acompanhamento das medidas adotadas pelo Colégio Nivardo Moura situado em Picos-PI no que diz
respeito à manutenção dos contratos firmados com os alunos, utilizando dos meios disponíveis de ensino à distância. SIMP 000110.421.2020 .
3.2.314 E-DOC nº 07010090311202115. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Agua Branca-PI. Assunto: comunicação de Conversão de Notícia
de Fato nº 171/2019 sob SIMP nº 957-166/2019 em Inquérito Civil Público nº 01/2021.
3.2.315 E-DOC nº 07010080015202025. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Civeis de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
Recomendação n. 49/2020, expedida nos autos dos PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS(PA's) nº 30, 31, 32 e 3 3/2020, os quais tem por
objeto e finalidade o acompanhamento e a fiscalização, no ano de 2020, no Municípios de VALENÇA DO PIAUÍ, PIMENTEIRAS, NOVO
ORIENTE DO PIAUÍ e LAGOA DO SÍTIO.
3.2.316 E-DOC nº 07010090314202159. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato nº 05/2021 (SIMP: 000021-027/2021), em razão de manifestação registrada pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, por
meio da qual é relatada a situação desumana enfrentada pela paciente Antônia Rejane Pereira Santos no Hospital Getúlio Vargas.
3.2.317 E-DOC nº 07010090316202148. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 33/2020, o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar a instalação dos serviços assistenciais de prestação
contínua destinados às pessoas em situação de rua durante o período da pandemia da Covid-19, no município de Piracuruca. SIMP n.º 000173174/2020.
3.2.318 E-DOC nº 07010090310202171. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 03/2018 (SIMP 000017-182/2018), bem como do Inquérito Civil nº 02/2010 (SIMP 000128-182/2017) - apenso, haja vista o
ajuizamento de ação que abarcou seus objetos: Ação Civil Pública c/c Obrigação de Fazer e com Pedido de Tutela de Urgência (Processo n°
0802161- 73.2020.8.18.0065).
3.2.319 E-DOC nº 07010090318202137. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Portaria
n. 03/2021 que instaura o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) nº 02/2021 registrado e autuado no SIMP 000090-177/2020, com o
fim exclusivo e precípuo de apurar eventuais atos de improbidade administrativa perpetrados por LUCIVALDO DE SOUSA MONTEIRO, à época
dos fatos vereador e presidente da Câmara Municipal de Valença do Piauí, quanto a possível ocorrência de nepotismo em razão da nomeação de
sua sobrinha LAYLA DE NAZARETH FERREIRA MONTEIRO, para o cargo de Diretora Financeira da Câmara Municipal.
3.2.320 E-DOC nº 07010090320202114. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo da
Notícia de Fato nº 47/2020 (SIMP nº 000134-027/2020), face da necessidade de novas diligências.
3.2.321 E-DOC nº 07010090322202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Portaria
n. 04/2021 que instaura presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 03/2021 registrado e autuado no SIMP 000185-177/2019, com o propósito de
apurar noticiadas perpetradas nos autos do Mandado de Segurança nº 0000018-14.2017.8.18.0110, as quais dizem respeito a uma possível
irregularidade na remoção de servidora pública do Município de Pimenteiras/PI, DENISE MARIA MARTINS DANTAS, no ano de 2017.
3.2.322 E-DOC nº 07010090319202181. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI. Assunto: comunicação de Instauração do PIC N°
007/2020, SIMP nº 000116-063/2017.
3.2.323 E-DOC nº 07010090323202141. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) n. 01/2018, autuado sob o SIMP 000342-177/2018, instaurado para exigir a imediata
elaboração e oportuna implementação do Plano de Atendimento Socioeducativo (SINASE) no Município de Valença do Piauí.
3.2.324 E-DOC nº 07010090324202194. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) n. 03/2018, autuado sob o SIMP 000345-177/2018, instaurado para exigir a imediata
elaboração e oportuna implementação do Plano de Atendimento Socioeducativo (SINASE) no Município de Lagoa do Sítio.
3.2.325 E-DOC nº 07010090325202139. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de arquivamentos dos
Procedimentos Administrativos nº 028/2019 (SIMP nº 000437-179/2019), 040/2019 (SIMP nº 000780-179/2019), 003/2019 (SIMP nº 000497179/2018), 021/2019 (SIMP nº 000277-179/2018), 010/2019 (SIMP nº 000243-179/2019), instaurado no âmbito da Promotoria de Justiça Única de
Jaicós-PI, para o devido conhecimento pelo Conselho Superior do Ministério Público.
3.2.326 E-DOC nº 07010090326202183. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) n. 66/2014, autuado sob o SIMP 000457-177/2016, instaurado com o propósito de apurar
possíveis irregularidades consistentes na contratação de servidores sem o devido concurso público, no Município de Valença do Piauí, no ano de
2016.
3.2.327 E-DOC nº 07010090327202128. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 11/2020, o qual tem como assunto apurar notícia da Sra. Rosália da Silva Brito, sobrinha do Sr. Benedito
Francisco de Araújo, pessoa idosa e com deficiência, a qual deseja o imediato desabrigamento do idoso e interesse na sua curadoria - SIMP nº
000305-174/2019.
3.2.328 E-DOC nº 07010090328202172. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
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prazo para conclusão da presente investigação por mais 01(um) ano do Inquérito Civil SIMP n° 000141-081/2017, pois indispensáveis maiores
elementos de prova para a formação da convicção deste órgão de execução.
3.2.329 E-DOC nº 07010090330202141. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
referente ao Inquérito Civil nº 17/2018, SIMP nº 000245 206/2018, instaurado,em 11 de junho de 2018, para apurar as razões que levaram ao
desperdício de inúmeros medicamentos na sede da XV Coordenação Regional de Saúde de Uruçuí.
3.2.330 E-DOC nº 07010090332202131. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Buruti dos Lopes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
procedimento administrativo nº 01/2019, registrado no SIMP n° 000217-236/2018.
3.2.331 E-DOC nº 07010090333202185. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento dos autos do
Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Políticas Públicas nº 014/2020 (SIMP/MPPI nº: 000.524-083/2020).
3.2.332 E-DOC nº 07010090339202152. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de Encaminhamento ofício nº
359/2020 com Portaria nº 29/2020 convertendo NFº 28/2020 em PA nº 20/2020 (SIMP 152-271/2020).
3.2.333 E-DOC nº 07010090341202121. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 24/2019 (000070-306/2019).
3.2.334 E-DOC nº 07010090342202176. Origem: 1ª Promotoria de Capitão dos Campos-PI. Assunto: comunicação de Recomendações
Administrativas nº 01/2021, 02/2021 e 03/2021.
3.2.335 E-DOC nº 07010090344202165. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 64/2020 (SIMP nº 000100-140/2020).
3.2.336 E-DOC nº 07010090346202154. Origem: 2ª Promotoria de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Noticia de
Procedimento Administrativo n.º 88/2020 (SIMP000457-174/2020), o qual tem como objetivo fiscalizar as medidas a serem adotadas pelas
escolas particulares e públicas do município de Piracuruca/PI, quando do seu conhecimento de suposto abuso sexual e/ou outras formas de
negligência,discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão contra crianças e adolescentes.
3.2.337 E-DOC nº 07010090347202115. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo n.º 87/2020 (SIMP000456-174/2020), o qual tem como objetivo acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pelo município de
São José do Divino/PI para o retorno das atividades presenciais da administração pública municipal.
3.2.338 E-DOC nº 07010090349202198. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Investigação SIMP n°000139-081/2017.
3.2.339 E-DOC nº 07010090350202112. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de instauração de procedimento
administrativo nº 01/2021 para acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta outrora firmado. nº 01/2021. (SIMP 000109179/2017).
3.2.340 E-DOC nº 07010090351202167. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de Recomendação nº.
02/2021, no bojo do Procedimento Administrativo nº. 05/2020 (SIMP - 102-203/2020), instaurado na Promotoria de Jerumenha-PI.
3.2.341 E-DOC nº 07010090354202117. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de Recomendação nº.
01/2021, no bojo do Procedimento Administrativo nº. 04/2020 (SIMP - 111-203/2020), instaurado na Promotoria de Jerumenha-PI.
3.2.342 E-DOC nº 07010090356202191 . Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Procedimento Administrativo nº 000003-102/2021, oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI.
3.2.343 E-DOC nº 07010090358202189. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de Recomendação N.
02/2021 Expedido no âmbito do PA 05/2020 SIMP 000174-267/2020.
3.2.344 E-DOC nº 07010090360202158. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
referência: PA SIMP nº 000024-101/2020.
3.2.345 E-DOC nº 07010090361202119. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria de Instauração do
Procedimento Administrativo nº 000004-102/2021, oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI.
3.2.346 E-DOC nº 07010090362202147. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
referencia: NOTÍCIA DE FATO nº 002098-100/2020.
3.2.347 E-DOC nº 07010090364202136. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n.º 11/2020 em Inquérito Civil n.º 04/2021, através da Portaria nº 09/2021, com a finalidade de investigar
irregularidades na prestação das contas de gestão da Prefeitura do município de São José do Divino.
3.2.348 E-DOC nº 07010090365202181. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Procedimento Administrativo nº 000005-102/2021, oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI.
3.2.349 E-DOC nº 07010090366202125. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
referencia NF SIMP nº 001707-100/2020.
3.2.350 E-DOC nº 07010090367202171. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Procedimento Administrativo nº 000006-102/2021, oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI.
3.2.351 E-DOC nº 07010090368202114. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Instauração
do Procedimento Administrativo nº 000007-102/2021, oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI.
3.2.352 E-DOC nº 07010087758202026. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de instauração dos
Procedimentos Administrativos n. 27, 28 e 29/2020.
3.2.353 E-DOC nº 07010090370202193. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n.º 12/2020 em Inquérito Civil n.º 05/2021, através da Portaria n.º 10/2021, a qual segue em anexo, com a finalidade
de investigar irregularidades na prestação das contas da Câmara Municipal de São José do Divino.
3.2.354 E-DOC nº 07010090371202138. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo em TAC nº 043/2019 (SIMP: 000795-179/2019).
3.2.355 E-DOC nº 07010090372202182. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
de NF 000024-240/2021.
3.2.356 E-DOC nº 07010090373202127. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n° 60/2020-MPPI/2PJB (SIMP n° 000082-138/2020), instaurado para o acompanhamento, de forma continuada, da
obra de urbanização no açude situado na cidade de Cabeceiras do Piauí sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal.
3.2.357 E-DOC nº 07010090374202171. Origem: 18ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento da Notícia
de Fato nº 004/2020-18ªPJTeresina/PI (SIMP nº 000004-007/2020).
3.2.358 E-DOC nº 07010090380202129. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de portaria de
arquivamento de notícia de fato nº 000668- 361/2020, exarado pela Promotora de Justiça Dra. Micheline Ramalho Serejo da silva.
3.2.359 E-DOC nº 07010090381202173. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
Arquivamento do Atendimento ao Público adiante descrita: a) Atendimento ao Público SIMP nº 000076-420/2020: Assunto: apurar possíveis
irregularidades no âmbito da Instituição de longa Permanência para Idosos ABRIGO SÃO JOSÉ, localizada no Município de Parnaíba (PI).
3.2.360 E-DOC nº 07010090382202118. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo SIMP nº 000767-188/2019.
3.2.361 E-DOC nº 07010090385202151. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento do Inquérito Civil Público nº 000037-276/2017.
3.2.362 E-DOC nº 07010090386202112. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí -PI. Assunto: comunicação de
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Prorrogação de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) n. 03/2016, SIMP 000477-177/2018.
3.2.363 E-DOC nº 07010090387202141. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí -PI. Assunto: comunicação de
Prorrogação de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC), SIMP 000490-177/2018.
3.2.364 E-DOC nº 07010090388202195. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Preparatório N° 31/2020 (SIMP: 000017-027/2020) considerando o ajuizamento de Ação de Obrigação de Fazer nº 083020219.2020.8.18.0140.
3.2.365 E-DOC nº 07010090389202131. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de Portaria
04/2021-3ªPJ de Picos para conhecimento do CSMP e CAODEC. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP N. 002334-361/2020.
3.2.366 E-DOC nº 07010090390202164. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 002/2021, através da Portaria nº 007/2021, que objetiva acompanhar a tramitação da Ação de Obrigação de
Fazer nº 0830202-19.2020.8.18.0140, ajuizada pelo Ministério Público do Estado.
3.2.367 E-DOC nº 07010090392202153. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento de Notícia de Fato Simp nº 000615-369/2019 instaurada após denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Parnaíba, apresentando a possível prática da conduta prevista no artigo 136 do Código Penal, por parte da senhora
Aline Costa da Silva contra seus filhos Maria Eduarda, Renan Eduardo e Walisson Vinícius.
3.2.368 E-DOC nº 07010090399202175. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº 03/2021, que
converteu a Notícia de Fato nº 000220-424/2020 no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 000220-424/2021, com o objetivo de apurar suposta
negativa da Estácio Teresina na concessão de desconto em mensalidades em atraso em razão das dificuldades geradas pela pandemia do novo
Coronavírus.
3.2.369 E-DOC nº 07010090400202161. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de Notícia de Fato - SIMP nº. 002605-369/2020, que possui como assunto apurar irregularidade no PREGÃO
ELETRÔNICO nº 047/2020 que ocorreu no dia 15/09/2020, às 09h00min, através do portal eletrônico PORTAL BANCO DO BRASIL, bem como,
individualização dos respectivos responsáveis.
3.2.370 E-DOC nº 07010090403202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo da Noticia de Fato - SIMP nº. 002408-369/2020, no qual possui como assunto apurar ausência de Coordenador na Unidade
Básica de Saúde Boa Esperança do Município de Parnaíba (PI), bem como, individualização dos respectivos responsáveis.
3.2.371 E-DOC nº 07010090407202183. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo, da seguinte Notícia de Fato - SIMP nº. 000948-369/2020, no qual possui como assunto apurar eventual contrariedade ao
direito e desrespeito a jornada de trabalho prevista no regulamento jurídico, ocasionando prejuízo aos servidores da rede de educação do
Município de Ilha Grande (PI).
3.2.372 E-DOC nº 07010090410202113 . Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Administrativo n. 013/2019 (000319-059/2019), instaurado para acompanhar o cumprimento da Lei Orgânica do Município de José
de Freitas no que concerne à participação popular na Lei Orçamentária de 2019.
3.2.373 E-DOC nº 07010090405202194. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento exarada nos
autos da NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL nº 000680-232/2020 SIMP/MPPI 000680-232/2020.
3.2.374 E-DOC nº 07010090411202141. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de Procedimento de Noticia
de Fato nº SIMP: 000002-421/2021, que tramita no Grupo Regional de Promotorias de Justiça Integradas de Picos.
3.2.375 E-DOC nº 07010090422202121. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de prorrogação, por
mais um ano, do Inquérito Civil Público n. 015/2018 (SIMP n. 000325-059/2018), instaurado para apurar irregularidades com nomeação,
indicação, pagamento e retenção de valores e verbas de assessores do legislativo municipal (art. 9º, da Resolução n. 023/07, do Conselho
Nacional do Ministério Público.
3.2.376 E-DOC nº 07010090423202176. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
arquivamento da Notícia de Fato nº 21/2020 - SIMP nº 000089-003/2020.
3.2.377 E-DOC nº 07010090425202165. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 18/2020, SIMP nº 000062- 340/2020.
3.2.378 E-DOC nº 07010090428202115. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
Procedimento Administrativo n° 03/2018, SIMP 0000438-206/2016.
3.2.379 E-DOC nº 07010090429202143. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 01/2020, o qual tem como assunto apurar notícia do aluno F. K. de S. S., matriculado no 3.º ano D, do Centro
Integrado de Ensino Fundamental - Cief, apresentando elevados índices de falta, conforme promoção de arquivamento que segue em anexo,
consoante determina o artigo 12 da Resolução 174/2017 do CNMP.
3.2.380 E-DOC nº 07010090440202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio- PI. Assunto: comunicação de arquivamento
da Noticia de Fato - SIMP nº 000039-240/2021.
3.2.381 E-DOC nº 07010090443202147. Origem: 1ª Promotoria de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Conversão de Notícia Fato n°
000302-237/2020 em Inquérito Civil Público n° 000302-237/2020, em trâmite nesta Promotoria, para apurar possíveis irregularidades na
contratação de serviços sem processo licitatório pelo município de Campinas do Piauí.
3.2.382 E-DOC nº 07010090441202158. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação de Recomendação n° 03/2021.
3.2.383 E-DOC nº 07010090439202189. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação de Recomendação n° 04/2021.
3.2.384 E-DOC nº 07010090445202136. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 117/2020, o qual tem como assunto apurar os motivos de suposta situação de evasão escolar do aluno A. M. S.
P., matriculado no Centro Integrado de Ensino Fundamental (Cief), 4.º ano D (Ciclo II), durante o ano de 2020.
3.2.385 E-DOC nº 07010090446202181. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 91/2020, o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar a realização de testagem (teste rápido ou RT-PCR)
de todos os pacientes regulados ou transferidos de todas e qualquer Unidade de Saúde do município de Piracuruca.
3.2.386 E-DOC nº 07010090448202171. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº
024/2020, que instaurou o Inquérito Civil SIMP 002162-361/2019.
3.2.387 E-DOC nº 07010090449202114. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Noticia de Fato em Procedimento Preparatório , que tem como objeto averiguar possíveis irregularidades na execução e fiscalização de contrato
celebrado entre o município de Floriano e a Clínica UDI-Laboflor, cujo objeto é a prestação de serviços para a realização de exames clínicos, sem
prejuízo de serem tomadas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente. SIMP nº
000028-195/2020.
3.2.388 E-DOC nº 07010090450202149. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de PORTARIA nº
09/2021 que tem como objeto averiguar a existência de vulnerabilidade social e de saúde da idosa MARIA
RAIMUNDA e, uma vez assim demonstrado, determinar a sua inclusão na rede de
assistência social e de saúde, a fim de garantir seus direitos fundamentais, a luz dos
princípios constitucionais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais
necessárias. SIMP nº 002104-100/2020.
3.2.389 E-DOC nº 07010090451202193. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº
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75/2020, que instaurou o Procedimento Administrativo nº 70/2020 (SIMP: 002271-361/2019.)
3.2.390 E-DOC nº 07010090452202138. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº
10/2021, que possui como objeto averiguar a existência de vulnerabilidade social e de saúde do deficiente/acamado
FRANCISCO ALVES DA ROCHA, e, uma vez assim demonstrado, determinar a sua inclusão
na rede de assistência social e de saúde, a fim de garantir seus direitos fundamentais, a luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais
necessárias. SIMP nº 001906-100/2020.
3.2.391 E-DOC nº 07010090453202182. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de Ofício
nº 141/2021/808-369/2020-SUPJP, determinando Prorrogação de Prazo.
3.2.392 E-DOC nº 07010090454202127. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos - SIMP nº 000197-101/2019, 000198-101/2019 e 000199-101/2019.
3.2.393 E-DOC nº 07010090455202171. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento - REFERÊNCIA: NF SIMP nº 001533-100/2020 .
3.2.394 E-DOC nº 07010090462202173. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000069-172/2020.
3.2.395 E-DOC nº 07010090463202118. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de NF
000015-325/2020.
3.2.396 E-DOC nº 07010090464202162. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 01/2021, instaurado na Promotoria de Jerumenha-PI, conforme Portaria nº 01/2021 - Simp 000014-203/2021 e
000015-203/2021.
3.2.397 E-DOC nº 07010090467202112 . Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Encaminhamento
das Recomendações nº 10/2021 (PA 000006-411/2021) e 18/2021 (PA 000014-411/2021) - Grupo Regional de Picos.
3.2.398 E-DOC nº 07010090469202195. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Preparatório nº. 02/2020 (simp 000071-203/2020), em trâmite na Promotoria de Jerumenha-PI.
3.2.399 E-DOC nº 07010090470202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo PA nº 000116-100/2020.
3.2.400 E-DOC nº 07010090471202164. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo nº. 04/2021 - SIMP nº 000038-107/2020, visando apurar as condições de oferta do serviço público de educação no município de
São Francisco do Piauí/PI, especialmente no que tange à qualificação dos professores que mantêm vínculo ativo com o município, e ainda
acompanhar eventual processo de nucleação da Escola Municipal Possidônio Queiroz, situada na Localidade Salinas, zona rural do município de
São Francisco do Piauí/PI.
3.2.401 E-DOC nº 07010090472202117. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI . Assunto: comunicação de Conversão de Procedimento
Administrativo em Inquérito Civil nº 01/2021 - (SIMP nº 000014-109/2020) com o fito de apurar as condições de oferta do serviço público de
educação no município de São Miguel do Fidalgo/PI.
3.2.402 E-DOC nº 07010090474202114. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo 02/2020 - SIMP 000009-271/2021.
3.2.403 E-DOC nº 07010090475202142. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Preparatório n° 026/2020 - SIMP: 000259-030/2019, face a necessidade de novas diligências.
3.2.404 E-DOC nº 07010090505202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de Instauração de
Procedimento Administrativo SIMP n°000053-434/2020,visando apurar possível falta de profissionais de apoio no acompanhamento de crianças e
adolescentes na educação especial da rede pública de ensino do município de Bom Jesus/PI.
3.2.405 E-DOC nº 07010090477202131. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento proferida
nos autos do Procedimento Administrativa nº 09/2019 (SIMP nº 000290-210/2019), para fins de conhecimento, nos termos do art. 12, da
Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.
3.2.406 E-DOC nº 07010090479202121. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícia de Fato 000056 184/2019; 000147-184/2016;000259-184/2017.
3.2.407 E-DOC nº 07010090480202155. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de a Portaria
09-2021 e Recomendação 13-2021 do Grupo de Trabalho de Picos ao CSMP e ao CAODS .
3.2.408 E-DOC nº 07010090481202116. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de a
Recomendação nº 11/2021, expedida ao Município de Monsenhor Hipólito/PI nos autos PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, SIMP n. 000007411.2021, para conhecimento, no intuito de garantir a publicidade da atuação ministerial.
3.2.409 E-DOC nº 07010090488202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de instauração do PA
000002-421.2021 e PA 000008-421.2021.
3.2.410 E-DOC nº 07010090493202124. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório n° 32/2020 - SIMP nº 000379-161/2020, bem como Promoção de Arquivamento do procedimento supracitado, nos
termos do art. 39, § 1º, Resolução nº 01/2008 do Colégio de Procuradores e art. 3º do ato nº 998/2020 da Procuradoria Geral de Justiça.
3.2.411 E-DOC nº 07010090494202179. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano -PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
NF- 000171-101/2020.
3.2.412 E-DOC nº 07010090497202111. Origem: 1º Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da NF 01/2021 SIMP nº 000001-199/2021.
3.2.413 E-DOC nº 07010090498202157. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento NF 39/2020 SIMP nº 0001338-199/2020.
3.2.414 E-DOC nº 07010090503202121. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação da
Recomendação nº 20/2021 SIMP n. 000016-411.2021, no intuito de garantir a publicidade da atuação ministerial.
3.2.415 E-DOC nº 07010090500202198. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração dos
Procedimentos Administrativos nº 67.2020 (001123.138.2020), 83.2020 (000940.138.2020) e 82.2020 (000484.138.2020).
3.2.416 E-DOC nº 07010090506202165. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de Instauração de
Procedimento Administrativo SIMP n°000043-434/2020, visando apurar possível situação de vulnerabilidade da menor G. De S. M. L. (14 anos),
que estaria sendo aliciada para fins sexuais.
3.2.417 E-DOC nº 07010090508202154. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 90/2020, o qual tem como assunto fiscalizar as medidas a serem adotadas pelas escolas particulares e públicas
do município de São José do Divino, quando do seu conhecimento, de suposto abuso sexual e/ou outras formas de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão contra crianças e adolescentes.
3.2.418 E-DOC nº 07010090509202115. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 103/2020, o qual tem como assunto averiguar a paternidade de K. S. C., filho(a) de C. S. C. e supostamente M.
A. B.
3.2.419 E-DOC nº 07010090511202178. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão das
seguintes Notícias de Fato em Procedimentos Preparatórios: 000005-184/2018; 000141-184/2017; 000208-184/2017; 000301-184/2020;000365Página 16
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184/2017;000370-184/2016.
3.2.420 E-DOC nº 07010090513202167. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
Inquérito Civil nº 10.2020-2ªPJB (000390-138/2020).
3.2.421 E-DOC nº 07010090514202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Noticia de Fato em Procedimento Preparatório - SIMP nº 000133-101/2020.
3.2.422 E-DOC nº 07010090517202145. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícia de Fato SIMP nº 001858-100/2020.
3.2.423 E-DOC nº 07010090518202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
Arquivamento da NF 36-2020-000012-088.2020.
3.2.424 E-DOC nº 07010090519202134. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria
nº016/2020 PA SIMP nº 000012-101/2021.
3.2.425 E-DOC nº 07010090520202169. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Portaria n. 04-2021-33 PJ SIMP 000159-344.2020 - 26.01.2021 - Instaura PP.
3.2.426 E-DOC nº 07010090522202158. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de Notícia de Fato - SIMP nº. 000982-369/2020, que possui como assunto apurar estritamente as condutas de remoção de
professores, bem como, demissão de profissionais celetistas, a princípio, sem motivação, restando consignado que a apuração de irregularidades
estruturais e de funcionamento da creche Zilda Arns é objeto de investigação através do Inquérito Civil SIMP nº. 000049-065/2019.
3.2.427 E-DOC nº 07010090526202136. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
PA n° 38/2019 (SIMP 592- 182/2019).
3.2.428 E-DOC nº 07010090527202181. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento - SIMP: 003117-369/2020.
3.2.429 E-DOC nº 07010090525202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo PA 000021-101/2021.
3.2.430 E-DOC nº 07010080262202021. Origem: Núcleo das Promotorias de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Recomendação 2ª
PJV nº 108/2020, destinada à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA DO PIAUÍ, frente à pandemia provocada pela
COVID-19, para conhecimento, no intuito de garantir a publicidade da atuação ministerial.
3.2.431 E-DOC nº 07010080141202081. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
Recomendação 2ª PJV nº 107/2020, destinada às INSTITUIÇÕES DA REDE PRIVADA DE ENSINO BÁSICO INFANTIL - CRECHES E PRÉESCOLA DO MUNICÍPIO DE VALENÇA DO PIAUÍ, frente à pandemia provocada pela COVID-19.
3.2.432 E-DOC nº 07010090529202171 . Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC), autuado sob o SIMP 000468-177/2018, instaurado para apurar, dentre outras, supostas
irregularidades na contratação das empresas FRANCISCO CRISLAM FERNANDES DA SILVA e ITAMAR NOGUEIRA FERREIRA.
3.2.433 E-DOC nº 07010090531202149. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC), autuado sob o SIMP 000488-177/2018, instaurado o com fundamento no Ofício Circular
03/2013, do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), do Ministério Público do Estado do
Piauí, para apurar a possível irregularidade de acordo firmado entre o Município de Pimenteiras e a Eletrobrás.
3.2.434 E-DOC nº 07010090530202111. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Portarias nº 03/2021,
04/2021 e 05/2021 (SIMP nº 15-161/2021 ; SIMP nº 16-161/2021; SIMP nº 17-161/2021).
3.2.435 E-DOC nº 07010090532202193. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Recomendações nº
01/2021, 02/2021 e 03/2021 (SIMP nº 15-161/2021; SIMP nº 16-161/2021;SIMP nº 17-161/2021).
3.2.436 E-DOC nº 07010090535202127. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí -PI. Assunto: comunicação de Portaria
n. 09/2021 que instaura o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) nº 08/2021 registrado e autuado no SIMP 000500-177/2018, com o objetivo
de apurar supostas irregularidades na realização de procedimento licitatório (Tomada de Preços n. 003/2017, processo administrativo nº
019/2017) pela Prefeitura Municipal de Pimenteiras para a contratação de empresa para a realização de concurso público de provas e títulos.
3.2.437 E-DOC nº 07010090539202113. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí -PI. Assunto: comunicação de Portaria
n. 05/2021 que instaura o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) nº 04/2021 registrado e autuado no SIMP 000637-177/2019, para apurar
possíveis irregularidades na não disponibilização dos balancetes mensais das contas públicas do Município de Novo Oriente do Piauí, em
prejuízo à sua prestação de contas ao Poder Legislativo Municipal e à Sociedade, no exercício financeiro de 2019.
3.2.438 E-DOC nº 07010090542202129. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí -PI. Assunto: comunicação de Portaria
n. 07/2021 que instaura o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) nº 06/2021 registrado e autuado no SIMP 000694-177/2019, com o objetivo
de apurar possíveis irregularidades no Procedimento Licitatório nº 08/2016 da Prefeitura de Novo Oriente, especialmente no tocante ao
pagamento do valor de R$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais) à Empresa "VITOR ALVES CARDOSO EIRELI".
3.2.439 E-DOC nº 07010090545202162. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Portaria
n. 06/2021que instaura o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) nº 05/2021 registrado e autuado no SIMP 001060-177/2019, com o objetivo
de com a finalidade de fiscalizar a situação relativa à falta de professores e motoristas dos transportes escolares na Unidade Escolar Lagoa Nova,
localizada na zona rural do Município de Novo Oriente do Piauí/PI, no ano 2019, a fim de que sejam adotadas todas as necessárias providências
no sentido de garantir o funcionamento regular da instituição de ensino, no ano de 2020.
3.2.440 E-DOC nº 07010090547202151. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos -PI. Assunto: comunicação de
Arquivamento do PA 12/2017 e SIMP 000014.258.2017.
3.2.441 E-DOC nº 07010090548202112. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do procedimento NF SIMP nº 000958-237/2020.
3.2.442 E-DOC nº 07010090549202141. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC) nº 19/2019, autuado sob o SIMP 001171-177/2019, instaurado com o fito de averiguar e apurar
o funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Novo Oriente do Piauí, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção de medidas
extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis.
3.2.443 E-DOC nº 07010090550202175 . Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Prazo do Inquérito Civil Público nº 000101-237/2019.
3.2.444 E-DOC nº 07010090552202164. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Portaria
n. 08/2021 que instaura o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) nº 07/2021 registrado e autuado no SIMP 001240-177/2019, com
base no Ofício nº 01/2019, oriundo da Câmara Municipal de Valença do Piauí/PI, elencando possíveis irregularidades no tocante ao suposto não
envio do vetos da EMENDA ADITIVA nº 01 referente ao Projeto de Lei nº 1.287/2019 que autorizava abertura de crédito adicional especial no
valor de R$2.793.261,92 (dois milhões, setecentos e noventa e três mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), sendo tal
crédito oriundo dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF).
3.2.445 E-DOC nº 07010090554202153. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
Arquivamento do PA 60/2019-b e SIMP 000360.089.2019.
3.2.446 E-DOC nº 07010090558202131. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório nº 27/2020 (SIMP nº 000091-027/2020), instaurado nesta Promotoria de Justiça a fim de apurar denúncia ofertada
pelo Conselho Regional de Medicina sobre possível ocorrência de exercício ilegal da medicina por profissional de Enfermagem.
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3.2.447 E-DOC nº 07010090562202116. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Processo
Administrativo nº 000092-424/2020, instaurado no Grupo Regional de Promotorias de Justiça com atuação na Saúde Suplementar e Relações de
Consumo de Teresina.
3.2.448 E-DOC nº 07010090563202144. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
Procedimento Administrativo nº 11/2019 (SIMP nº 000095-027/2019), instaurado a fim de acompanhar a tramitação do Mandado de Segurança n°
0706289-66.2019.8.18.0140, que visa garantir a aquisição de esfíncter artificial AMS 800 e posterior colocação da prótese no paciente Francisco
Geraldo da Silva.
3.2.449 E-DOC nº 07010090564202199. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do PA 75/2018-B e SIMP 000970.089.2018.
3.2.450 E-DOC nº 07010090567202122. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Instauração de Inquérito Civil nº
12/2021 - (SIMP nº 000001-107/2021), com o fito de apurar ilegalidades praticadas pelo Município de São Francisco do Piauí, relativas ao
suposto descumprimento dos deveres de recolher os valores referentes à contribuição patronal ao Regime Próprio de Previdência Social e de
repassar as contribuições previdenciárias servidores públicos municipais ao Instituto de Previdência Própria de São Francisco do Piauí - IPMSF.
3.2.451 E-DOC nº 07010090634202117. Origem: Gaeco. Assunto: comunicação de arquivamento do PAA nº 39/2020, protocolo SIMP nº 000064216/2020 .
3.2.452 E-DOC nº 07010090636202114. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n° 002/2020 no Inquérito Civil Público n° 002/2020 - SIMP: 000172-030/2019, que tem por objeto apurar possíveis
irregularidades no atendimento dispensado por profissionais da UPA do Renascença a um paciente que veio a óbito.
3.2.453 E-DOC nº 07010090569202111. Origem: Gaeco. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº
41/2020, protocolo SIMP nº 000084-216/2020.
3.2.454 E-DOC nº 07010090574202124. Origem: Gaeco. Assunto: comunicação do arquivamento do PAA nº 32/2020, protocolo SIMP 000053216/2020.
3.2.455 E-DOC nº 07010090627202115. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de Recomendação nº 24 /2021 SIMP nº 000016-370/2020.
3.2.456 E-DOC nº 07010090624202173. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
instauração de Procedimento Administrativo,através da PORTARIA N°. 18/2020 - SIMP:000040-420/2020.
3.2.457 E-DOC nº 07010090623202129. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Decisão
de Arquivamento, proferida pela Exma. Promotora de Justiça Drª. Itanieli Rotondo Sá, nos autos do Procedimento Administrativo (SIMP nº
000161-411/2020) que tramita no Grupo Regional de Promotorias Integradas - Picos.
3.2.458 E-DOC nº 07010090618202116. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 22/2020 (SIMP n° 000030-140/2020) no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça de Barras.
3.2.459 E-DOC nº 07010090609202125. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n º 88/2020 (SIMP 000457-174/2020), o qual tem como objetivo fiscalizar as medidas a serem adotadas pelas
escolas particulares e públicas do município de Piracuruca/PI.
3.2.460 E-DOC nº 07010090608202181. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 000162-172/2021.
3.2.461 E-DOC nº 07010090607202136. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n. 04/2019 - SIMP 000573-267/2018, em trâmite na Promotoria de Justiça de Itainópolis/PI, venho remeter cópia da
citada decisão para ciência do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
3.2.462 E-DOC nº 07010090638202197. Origem: Núcleo Promotoria de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação Recomendações
Administrativas nº 050/2020-2ªPJB e 58/2020-2ªPJB, expedidas no âmbito do Procedimento Administrativo nº 67/2020 2ªPJB (SIMP 001123138/2020).
3.2.463 E-DOC nº 07010090640202166. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de NF SIMP
000917-199/2020.
3.2.464 E-DOC nº 07010090606202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí - PI. Assunto: comunicação de
Recomendação nº 07/2021 expedida ao Município de Bocaina/PI nos autos PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, SIMP n. 000003-411.2021,
para conhecimento, no intuito de garantir a publicidade da atuação ministerial.
3.2.465 E-DOC nº 07010090568202177. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Arquivamento referente ao PA 90-2019-B-001023-361.2019 ao CSMP.
3.2.466 E-DOC nº 07010090571202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
instauração do PA 002008-361/2020 - 1ª PJ Picos.
3.2.467 E-DOC nº 07010090572202135. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de
Prorrogação do prazo do PA 54/201-B-000335-089/2019.
3.2.468 E-DOC nº 07010090570202146. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Barras-PI. Assunto: comunicação de ofício nº 044/2021- 2ª
PJB, comunicando o arquivamento do Inquérito Civil n° 18/2020 (SIMP n° 000075-140/2020).
3.2.469 E-DOC nº 07010090575202179. Origem: Núcleo da Promotoria de Justiça de Bom Jesus - PI. Assunto: comunicação de Instauração de
Procedimento Administrativo SIMP n°000048-434/2020.
3.2.470 E-DOC nº 07010090577202168. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação do arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000022-184/2021.
3.2.471 E-DOC nº 07010090579202157. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de
Arquivamento do PA 130/2019 e SIMP 000652-090/2019.
3.2.472 E-DOC nº 07010090580202181. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de
arquivamento dos PA 000053-370.2020 e 000048-370.2020 ao CSMP.
3.2.473 E-DOC nº 07010090583202115. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 011/2020 (SIMP 000165-173/2020).
3.2.474 E-DOC nº 07010090584202161. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento PA nº
27/2020 SIMP nº 000179-292/2020.
3.2.475 E-DOC nº 07010090585202112. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos - PI. Assunto: comunicação de arquivamento PA nº
08/2020 SIMP nº 000336-292/2019.
3.2.476 E-DOC nº 07010090587202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de Portaria de instauração PA
04/2021- SIMP 000101-199/2021.
3.2.477 E-DOC nº 07010090588202148. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de portaria de instauração PA
05/2021 SIMP 000102-199/2021.
3.2.478 E-DOC nº 07010090589202192. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Dermeval Lobão. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 15/2020, instaurada no âmbito desta Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI.
3.2.479 E-DOC nº 07010090591202161 . Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato nº 07/2021 (SIMP: 000029-027/2021), através do Termo de Autuação em anexo, que objetiva apurar possíveis irregularidades no
atendimento prestado aos pacientes com HIV, no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela.
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3.2.480 E-DOC nº 07010090593202151. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de
Recomendação nº 26/2021 (PA 000013-370/2020) - Grupo Regional de Picos.
3.2.481 E-DOC nº 07010090600202114. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo para
conclusão do Inquérito Civil Público nº 08/2018 (SIMP nº 000075-003/2018).
3.2.482 E-DOC nº 07010090598202183. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento PA
45/2020 - SIMP 000167-062/2020 .
3.2.483 E-DOC nº 07010080278202034. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí - PI. Assunto: comunicação de
Recomendação 2ª PJV nº 109/2020, destinada à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS, frente à pandemia
provocada pela COVID-19, para conhecimento, no intuito de garantir a publicidade da atuação ministerial.
3.2.484 E-DOC nº 07010090641202119. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 91/2020, o qual tem como assunto acompanhar e fiscalizar a realização de testagem (teste rápido ou RT-PCR)
de todos os pacientes regulados ou transferidos de todas e qualquer Unidade de Saúde do município de Piracuruca.
3.2.485 E-DOC nº 07010090642202155. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
Prorrogação de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC), SIMP 000473-177/2018.
3.2.486 E-DOC nº 07010090644202144. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO (IC), autuado sob o SIMP 000485-177/2018, instaurado com o objeto apurar possíveis
irregularidades ocorridas no Município de Pimenteiras/PI, que dizem respeito à contratação de serviços terceirizados.
3.2.487 E-DOC nº 07010090646202133. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Instauração do PA
000099-361/2021 ao CSMP e ao CAODIJ.
3.2.488 E-DOC nº 07010090647202188. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
Procedimento Administrativo nº 010/2019 (SIMP 000551-173/2019).
3.2.489 E-DOC nº 07010090648202122. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 012/2020 (SIMP 000166-173/2020).
3.2.490 E-DOC nº 07010090649202177. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo - 000080-101/2019.
3.2.491 E-DOC nº 07010090650202118. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos - PI. Assunto: comunicação de Recomendações
22/2021 e 23/2021 para conhecimento do CSMP e CAODS.
3.2.492 E-DOC nº 07010090651202146. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
Recomendação nº 25/2021 (PA 000019-370/2020) - Grupo Regional de Picos.
3.2.493 E-DOC nº 07010090652202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento da
Ação Civil Pública (Processo n° 0801693-12.2020.8.18.0065) que abarcou o objeto do IC nº 24/2016 (SIMP 000149-182/2017).
3.2.494 E-DOC nº 07010090653202135. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo 09/2020 (SIMP 028-182/2020), haja vista o ajuizamento de ações que abarcaram seu objeto: Execução de Título
Extrajudicial (nº 0802011-92.2020.8.18.0065) e Ação Civil de Improbidade Administrativa (nº 0802012-77.2020.8.18.0065).
3.2.495 E-DOC nº 07010090654202181. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo 10/2016 (SIMP 221-182/2017).
3.2.496 E-DOC nº 07010090655202124. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
IC nº 10/2019 (177-182/2019), haja vista o ajuizamento de ação que abarcou seu objeto: Ação Civil Pública - Obrigação de Fazer (Processo n°
0802152-14.2020.8.18.0065).
3.2.497 E-DOC nº 07010090656202179. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Instauração do PA
000007-088/2021.
3.2.498 E-DOC nº 07010090659202111. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos - PI. Assunto: comunicação de Instauração do
PA 000008-088/2021.
3.2.499 E-DOC nº 07010090661202181. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento de Procedimento Administrativo (SIMP nº 000031-411/2020).
3.2.500 E-DOC nº 07010090662202126. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
Arquivamento, proferida pelo Exmo. Promotor de Justiça Dr. RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR, nos autos do Procedimento
Administrativo (SIMP nº 000016-411/2020) que tramita no Grupo Regional de Promotorias Integradas - Patrimônio Público - Picos.
3.2.501 E-DOC nº 07010090663202171. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 06/2021 (Simp nº 000042-174/2021), por meio da Portaria nº 11/2021, com o objetivo de adotar as medidas na
defesa de possíveis violações de interesses individuais indisponíveis de Ezequiel da Costa e Lidiane de Castro Sousa, pessoas em situação de
rua.
CONSELHOSUPERIORDOMINISTÉRIOPÚBLICO,EMTERESINA(PI), 13 DE MAIODE2021.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ17245
PORTARIA PGJ/PI Nº 961/2021- republicação por incorreção
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, MARTHA CELIna de OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais, e
considerando a decisão proferida no Protocolo E-DOC nº 0701006276620196,
CONSIDERANDO a instalação das Secretarias Unificadas nas Comarcas de Picos, Barras, Piripiri, Parnaíba e Oeiras e da Secretaria Unificada
Regional de Campo Maior,
CONSIDERANDO a necessidade de redirecionamento funcional dos servidores e estagiários, bem como a adequação do ambiente virtual,
o despacho PGJ - 0077184, proferido no procedimento de gestão administrativa SEI nº 19.21.0043.0005090/2020-51,
R E S O L V E:
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 3641/2019 para constar o seguinte: AUTORIZAR o redirecionamento funcional dos servidores e estagiários nas
Secretarias Unificadas e nas Sedes das respectivas Comarcas, conforme especificado abaixo, ficando os estagiários lotados nas respectivas
sedes, conforme inciso XVII, artigo 2º do Ato PGJ nº 931/2019.
REDIRECIONAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DE PICOS
SERVIDOR(A)/ESTAGIÁRIO

REDIRECIONAMENTO

Sayara de Sousa Brito

Diretora de Secretaria
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Técnica Ministerial - Área Administrativa

Secretaria Unificada

José Martins de Sousa Júnior - Técnico Ministerial - Área Administrativa

Secretaria Unificada

Aliane Araújo de Carvalho Bezerra
Técnica Ministerial - Área Administrativa

Secretaria Unificada

Ismael Bezerra Nelson
Técnico Ministerial - Área Administrativa

Secretaria Unificada

Maria Alice de Medeiros Tavares de França
Técnica Ministerial - Área Administrativa

Secretaria Unificada

Francisca Barros Dantas
Servidora cedida pela Prefeitura de Picos

Secretaria Unificada

Estagiários

Sede

REDIRECIONAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DE CAMPO MAIOR/CASTELO DO PIAUÍ E SÃO MIGUEL DO TAPUIO
SERVIDOR(A)/ESTAGIÁRIO

REDIRECIONAMENTO

Laiza dos Santos Carvalho
Técnica Ministerial - Área Administrativa

Diretora de Secretaria
Secretaria Unificada Regional

Jerson de Macêdo Reinaldo Silva

Secretaria Unificada Regional

Esau Cruz Vaz da Costa
Técnico Ministerial

Secretaria Unificada Regional

Estagiários

Sede

REDIRECIONAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DE BARRAS
SERVIDOR(A)/ESTAGIÁRIO

REDIRECIONAMENTO

Francisco de Assis Alves da Silva
Técnico Ministerial - Área Administrativa

Diretor de Secretaria
Secretaria Unificada

Tayla Tamara Conrado Lages
Servidora cedida pela Prefeitura de Barras

Secretaria Unificada

Francisca das Chagas de Sousa Soares
Servidora cedida pela Prefeitura de Barras

Secretaria Unificada

Estagiários

Sede

REDIRECIONAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DE PIRIPIRI
SERVIDOR(A)/ESTAGIÁRIO

REDIRECIONAMENTO

Joaquim Urquiza de Carvalho Filho
Técnico Ministerial - Área Administrativa

Diretor de Secretaria
Secretaria Unificada

Jacylene Maria de Andrade Sousa
Técnica Ministerial - Área Administrativa

Secretaria Unificada

Susana Mayra Barroso Silva
Técnica Ministerial - Área Administrativa

Secretaria Unificada

Camilla de Sousa Rebouças Arruda
Técnica Ministerial - Área Administrativa

Secretaria Unificada

Estagiários

Sede

REDIRECIONAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DE PARNAÍBA
SERVIDOR(A)/ESTAGIÁRIO

REDIRECIONAMENTO

Jânio Valente Barreto
Técnico Ministerial - Área Administrativa

Diretor de Secretaria
Secretaria Unificada

Raimundo Wilson P. dos Santos Júnior
Técnico Ministerial - Área Administrativa

Secretaria Unificada

Richardson Soares Mousinho
Técnico Ministerial - Área Administrativa

Secretaria Unificada

Sérgio Plácido Siqueira
Técnico Ministerial - Área Administrativa

Secretaria Unificada

Karoline Maria Xavier de Almeida
Analista Ministerial - Área Administrativa

Secretaria Unificada

Ivanez Eduardo Macêdo
Servidor Sub judice

Secretaria Unificada
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Débora Dias de Oliveira
Servidora Sub judice

Secretaria Unificada

Gina Almeida dos Santos
Assessora Ministerial

Secretaria Unificada

Andressa Silva Fogliato Cortez
Assessora Ministerial

Secretaria Unificada

Tâmio Nairio Ferreira de Azevedo
Analista Processual

Sede

Estagiários

Sede

REDIRECIONAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DE OEIRAS
SERVIDOR(A)/ESTAGIÁRIO

REDIRECIONAMENTO

Wilkson Fontes Gonçalves
Técnico Ministerial - Área Administrativa

Diretor de Secretaria
Secretaria Unificada

Gilson Souza dos Santos Moura Fé
Técnico Ministerial - Área Administrativa

Secretaria Unificada

Sárya de Moura Santana
Servidora cedida pela Prefeitura de Oeiras

Secretaria Unificada

Estagiários

Sede

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina-PI, 13 de maio de 2021.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 962/2021 - republicação por incorreção
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, MARTHA CELIna de OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais, e
considerando a decisão proferida no Protocolo E-DOC nº 07010066181201985,
CONSIDERANDO a instalação das Secretarias Unificadas nas Comarcas de Floriano e Corrente,
CONSIDERANDO a necessidade de redirecionamento funcional dos servidores e estagiários, bem como a adequação do ambiente virtual,
o despacho PGJ - 0077184, proferido no procedimento de gestão administrativa SEI nº 19.21.0043.0005090/2020-51,
R E S O L V E:
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 3842/2019 para constar o seguinte: AUTORIZAR o redirecionamento funcional dos servidores e estagiários nas
Secretarias Unificadas e nas Sedes das respectivas Comarcas, conforme especificado abaixo, ficando os estagiários lotados nas respectivas
sedes, conforme inciso XVII, artigo 2º do Ato PGJ nº 931/2019.
REDIRECIONAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DE FLORIANO
SERVIDOR(A)/ESTAGIÁRIO

REDIRECIONAMENTO

Yago Costa Sá
Secretário-Executivo

Diretor de Secretaria
Secretaria Unificada

Rosângela da Silva Pereira
Técnica Ministerial — Área Administrativa

Secretaria Unificada

Monallysa Duarte de Oliveira
Técnica Ministerial — Área Administrativa

Secretaria Unificada

Suzana Guaritas Costa
Analista Processual

Sede

Estagiários

Sede

REDIRECIONAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DE CORRENTE
SERVIDOR(A)/ESTAGIÁRIO

REDIRECIONAMENTO

Danilo Leoni Guedes Nogueira
Técnico Ministerial —Área Administrativa

Diretor de Secretaria
Secretaria Unificada

Derrison Lisboa Nogueira
Técnico Ministerial —Área Administrativa

Secretaria Unificada

Eliel Lima Fonseca
Técnico Ministerial — Área Administrativa

Secretaria Unificada

Estagiários

Sede

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina-PI, 13 de maio de 2021.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 966/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no artigo 12, inciso
XIV, alínea "f', da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e considerando a solicitação da Promotora de Justiça Luísa Cynobellina Assunção
Lacerda Andrade, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Teresina,
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RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça GIANNY VIEIRA DE CARVALHO, titular da 54ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar no plantão
ministerial do dia 16 de maio de 2021, na Comarca de Teresina, de atribuição da 5ª Promotoria de Justiça de Teresina, em substituição à
Promotora de Justiça Luísa Cynobellina Assunção Lacerda Andrade.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 12 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 969/2021
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 Portaria PGJ nº 968/2021,
RESOLVE
REVOGAR, a partir desta data, a Portaria PGJ nº 639/2021, que designou o Promotor de Justiça EDILSOM PEREIRA DE FARIAS, titular da 34ª
Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 36ª Promotoria de Justiça de Teresina.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina (PI), 12 de maio de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 974/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso das atribuições conferidas pelo
artigo 12, inciso XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LEONARDO FONSECA RODRIGUES, Subprocurador de Justiça Administrativo, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela Subprocuradoria de Justiça Jurídica, até ulterior deliberação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de maio de 2021.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiçaem exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 975/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 11/2021/SSP-PI, encaminhado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, bem como o
despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0004189/2021-47,
RESOLVE
DESIGNAR as Promotoras de Justiça FABRÍCIA BARBOSA DE OLIVEIRA e LUANA AZEREDO ALVES, para representarem o Ministério
Público do Estado do Piauí no Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social- CONESP, na qualidade de titular e suplente,
respectivamente.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de maio de 2021.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiçaem exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 976/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
NOMEAR JOICY FRANCISCA DA ROCHA SILVA, CPF: 059.918.443-48, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de
Justiça (CC-01), junto à 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a utilizar os meios eletrônicos para a entrega dos documentos exigidos para fins de posse no referido
cargo público junto à Coordenadoria de Recursos Humanos (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e alterações. O
exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 13 de maio de 2021.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA17242
PORTARIA Nº 44/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts.
127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988: CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático, do patrimônio público e social, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe "zelar pelo efetivo respeito dos
poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia", conforme os arts. 127, caput, e 129, inciso II, da CF/88; CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da Resolução Nº 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 a Resolução nº
174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento Administrativo deverá ser instaurado por
portaria sucinta; CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz,
cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena
responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas; CONSIDERANDO o art. 23, inciso VI, da Constituição Federal de 1988 que dispõe
"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas"; CONSIDERANDO o caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988 que dispõe "Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações."; CONSIDERANDO o art. 3º, II, da Lei nº 12.651, de 25
de maio de 2012, que prevê "Para os efeitos desta Lei, entende-se por: II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou
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não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas"; CONSIDERANDO que a
supramencionada lei, no seu art. 4°, dispõe que "Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos
desta Lei: I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito
regular, em largura mínima de: a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; b) 50 (cinquenta) metros,
para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura; e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros.";
CONSIDERANDO que a mesma lei supracitada rege no seu art. 51° "O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento
em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida
administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da
área degradada."; CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria, através do endereço de e-mail institucional da 3ª
Promotoria de Justiça, a denúncia subscrita pelo Sr. Fábio Tranqueira (fabiotranqueira2015@gmail.com), consoante a transcrição literal: "Neste
link https://youtu.be/urNLd1kga4A a o video que demonstra o descaso que os órgãos de fiscalização do município se negam a embargar. Esta
construção irregular fere a lei 12651-2012 do código florestal. Esta obra invadiu o leito do rio cabresto, onde os pilares foram construidos dentro
do rio como mostra no video. Alem dessa infração a obra esta fechando o local usado como deságua da água da chuva a mais de 30 anos. No
video mostra esse local no período chuvoso sem muro apenas uma cerca de arame farpado e ja causou problemas a população. Agora todo esse
local esta murado sem local para a deságua. Todos os órgãos ja foram acionados: prefeitura, crea, Semar. A prefeitura não da resposta. O crea
ainda não recebeu a documentação da obra em questão mesmo depois de 15 dias de denuncia. A Semar falou que não tem previsão para a
fiscalização neste local. E a obra continua andando. Essa via onde situa a obra é a via principal de acesso ao IFPI instituto federal, a via
secundária morreu uma pessoa tentando fazer a travessia. Alem de impossibilitar a população de transitar na via durante o período chuvoso vai
alagar casas de pessoas enfermas. Piripiri Piaui,rua professora Raimunda Mendes, ponto de referência pontião o cai na água. Esta obra é
particular."; CONSIDERANDO o PARECER TÉCNICO Nº 12/2021 - CAOMA/MPPI, encaminhado no dia 11/05/2021, o qual sugere providências
a esta Promotoria de Justiça. RESOLVE instaurar o Processo Administrativo nº 42/2021, com o objetivo de apurar possível afronta ao meio
ambiente, adotando como diligências iniciais as seguintes providências: a) A autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma
ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP; b) A juntada do vídeo e a denúncia feita
por meio do e-mail eletrônico fabiotranqueira2015@gmail.com, bem como do PARECER TÉCNICO Nº 12/2021 - CAOMA/MPPI ; c) Expedição de
Ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Piripiri-PI, para que realize vistoria no local mencionado, com o objetivo de comprovar e
quantificar o dano ambiental causado, bem como identificar os respectivos responsáveis pela construção irregular no leito do Rio Cabresto, com a
devida coleta de informações a respeito da existência e validade de licença ambiental para a atividade. ci) Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o
envio do respectivo relatório a esta Promotoria de Justiça. d) Recebida a resposta ao expediente mencionado no item "C", solicite-se apoio ao
CAO de Defesa do Meio Ambiente quanto à análise do relatório e indicação de novas medidas de atuação. Cumpra-se com urgência. Após,
voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações. Registre-se, Publique-se, e autue-se. De Teresina-PI para Piripiri-PI, 13 de
Maio de 2021. Plínio Fabrício de Carvalho Fontes Promotor de Justiça - Resp. pela 3ª PJ de Piripiri - ato 783-2021

3.2. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI17244
PORTARIA N° 023/2021
IC - INQUÉRITO CIVIL
A Dra. MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA,
Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI, arrimada no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no
uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que a Notícia de Fato SIMP nº 002550.361.2020 trata de representação formulada em desfavor do Prefeito de Wall Ferraz/PI, o Sr. Danilo
Nunes, Sr. José Luiz Pereira de Sousa, Sra. Hilda Maria Maia de Sousa e do Sr. Luiz Guilherme Maia de Sousa;
que a citada representação aponta as seguintes irregularidades:
Direcionamento em procedimentos licitatórios desde o ano 2017 que culminaram na contratação do COMERCIAL BOM PREÇO WALL FERRAZ
- LTDA o qual se encontra em nome da Sra. Hilda Maria Maia de Sousa, também Secretária Municipal de Educação, cônjuge do Sr. José Luiz
Pereira de Sousa, então Vice-Prefeito de Wall Ferraz, sendo estes, pais do Sr. Luiz Guilherme Maia de Sousa, candidato a Prefeito no município
alude, eleito nas eleições de 2020;
Superfaturamento de preços nas contratações ilegais, ao todo, 11 (onze) contratações celebradas entre o ente municipal e a empresa acima
mencionada desde os idos de 2017, lavagem de dinheiro e presumido dano ao erário.
que a inobservância dos regramentos pertinentes ao processo licitatório, sobretudo o previsto na Lei nº 8666/93, em tese, pode ensejar, por si só,
atentado ao princípio da legalidade e moralidade administrativa e, por conseguinte, desrespeito público a obrigação legalmente imposta de fazer,
sem prejuízo de eventual cometimento de ato de improbidade administrativa nos termos da Lei n.º 8.429/92;
<>que a situação, uma vez comprovada, ensejará atuação ministerial por meio de Ação Civil de Improbidade Administrativa em face dos Srs.
Danilo Nunes, José Luiz Pereira de Sousa, Hilda Maria Maia de Sousa e Luiz Guilherme Maia de Sousa.Instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo em
mira a colheita de elementos de veracidade e comprovação dos fatos tratados na notícia em lume, os quais, uma vez alicerçados em provas
documentais poderão servir para justa causa de ação civil por ato de improbidade administrativa, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
<>Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, publicando-a no
DOEMP e remessa ao CACOP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07; Comunique-se ao E. CSMP a presente
instauração, bem como aos investigados, o Sr. Danilo Araújo Nunes Martins, Prefeito de Wall Ferraz/PI, Sr. José Luiz Pereira de Sousa1, Sra.
Hilda Maria Maia de Sousa2 e do Sr. Luiz Guilherme Maia de Sousa3; Reenvie-se o Ofício nº 3642/2020; Ante a existência da Secretaria
Unificada das Promotorias de Picos-PI, bem como pela realização de distribuição automática do feito via sistema SIMP, deixo de designar
secretário(a) para atuação. Diligências no prazo de Lei, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019.Cumpra-se, voltando-me conclusos os
autos, findo o prazo de lei, com ou sem
resposta.
Picos/PI, 26 de março de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
1 Av. João Ricardo de Morais, Centro - Wall Ferraz/PI, CEP nº 64.548-000
2 Av. João Ricardo de Morais, Centro - Wall Ferraz/PI, CEP nº 64.548-000
3 Av. João Ricardo de Morais, Centro - Wall Ferraz/PI, CEP nº 64.548-000

3.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI17246
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NOTIFICAÇÃO
REF.: PA 97/2019
SIMP Nº 000757-060/2019
O Dr. CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO,
Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça no município de Campo Maior/PI, no uso das atribuições que lhe conferem as normas do
art. 129, inciso IX da CR, etc...
NOTIFICA o Sr. FRANCISCO CEZAR DE SOUSA SILVA sobre a decisão ministerial de arquivamento referente ao Procedimento Administrativo
n° 97/2019, que tramita na 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, nos termos da decisão anexa.
Fica V. S.ª comunicada de que poderá interpor, no prazo de 10 (dez) dias, recurso
administrativo em face da decisão em lume.
Campo Maior(PI), 13 de maio de 2021.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 58/2019
SIMP Nº 000056-063/2019
RECOMENDAÇÃO Nº 08/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI, por seu membro adiante assinado,
no uso das atribuições constitucionais conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988, art. 26, I, da Lei n.º 8.625/93; art.
201 da Lei Federal n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente):
CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada da harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias (preâmbulo da Constituição da República de 1988);
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que Constituição Federal de 88, em seu art. 1°, III, consagrou a dignidade da pessoa humana como um princípio fundamental,
e que o seu art. 5°, caput, erigiu o direito à segurança como um direito fundamental do ser humano;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e
sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação básica é direito público subjetivo do cidadão e dever do Poder Público, garantindo-se o "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", sendo certo que "o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente" (CF/88, art. 208, VII e
§§ 1º e 2º);
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (art. 129, II e III c/c art. 197, CF e art.
5º, V, alínea "a", da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, prevê que os direitos e garantias expressos na Lei Maior não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;
CONSIDERANDO que a Carta Magna, em seu artigo 226, § 4º, entende como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e
seus descendentes;
CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em seu artigo 12, VI, determina que os estabelecimentos de ensino, respeitadas
as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de
integração da sociedade com a escola;
CONSIDERANDO que o mesmo dispositivo de lei, em seu artigo 13, VI, estabelece que os docentes incumbir-se-ão de colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo politica de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que são princípios da Assistência Social, previstos no art. 206 da Constituição Federal, a descentralização administrativa, a
participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle as ações em todos os níveis,
bem como pela primazia da responsabilidade;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da assistência social alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4º, da Lei nº 8.472/93;
CONSIDERANDO que 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 e art. 38.º, par. único, inc. IV, da Lei Complementar Estadual n.º
12/93);
RESOLVE RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Nossa Senhora de Nazaré-PI, atendendo aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) que:
Adote as providências necessárias para realização de ação integrada entre as Secretarias Municipais de Assistência Social e de Educação a fim
de fomentar a integração familiar na educação básica do município de Nossa Senhora de Nazaré;
Apresente a esta Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 30 dias, um cronograma pormenorizado de execução da referida ação integrada;
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
FIXA-SE prazo de 30 (trinta) dias corridos para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
Publique-se a presente Recomendação no DOEM/PI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de
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Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC).
Campo Maior - PI, 29 de janeiro de 2019.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça

3.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI17247
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
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ/PI
Rua Erotides Lima, nº 656, Centro, Uruçuí-PI CEP 64860-000
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
09/2021
Portaria nº 27/2021
SIMP nº 000628-206/2019
Finalidade: apurar se o menor Bruno Damasceno Pires ainda necessita do medicamento "Culturelle Baby Regularity"
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 e pelo Art. 8º, inciso II, da Resolução
nº 174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO que incube ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem como função institucional a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos, dentre os quais a saúde;
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 (art. 196,
da CRFB/88);
CONSIDERANDO que foi instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 202/2019, para apurar a possibilidade de fornecimento do
medicamento "Culturelle Baby Regularity" ao menor Bruno Damasceno Pires, filho de Sheyla Maria Damasceno Carvalho, na qual solicitou-se
diligências à médica que acompanhava o menor, entretanto certificou-se nos autos que não houve resposta;
CONSIDERANDO que, posteriormente, a Sra. Sheyla Maria Damasceno Carvalho procurou esta Promotoria de Justiça para apurar a
possibilidade de fornecimento da fórmula NOVAMIL-RICE com nucleotídeos e taurina ao seu filho, Bruno, sem fazer referência ao medicamento
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buscado outrora - "Culturelle Baby Regulatiry" -, de modo que houve a instauração da Notícia de Fato nº 57/2020 (simp 000287-206/2020), e
inclusive impetração de Mandado de Segurança, processo nº 0800693-38.2020.8.18.0077, a fim de assegurar o direito à saúde do menor;
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a, entre outros, apurar fato que enseja a
tutela de interesses individuais indisponíveis, na forma do art. 8º, inciso III, da Resolução nº 174/2017, do CNMP;
RESOLVE:
CONVERTER A NOTÍCIA DE FATO DE Nº 202/2019 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE Nº 09/2021, para apurar se o menor Bruno
Damasceno Pires ainda necessita do medicamento "Culturelle Baby Regularity".
Nomeio para secretaria o procedimento o Técnico Ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
1 - Registrar o procedimento e alterar o objeto no sistema SIMP;
2 - Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Infância e da Juventude, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, parágrafo 1º, da Resolução 01/2008, do Colendo Colégio
de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional,
devendo o envio ser certificado nos autos;
3 - NOTIFIQUE-SE a Sra. Sheyla Maria Damasceno Carvalho para que, no prazo de cinco dias, informe se o menor Bruno Damasceno
Pires ainda necessita do fornecimento do medicamento "Culturelle Baby Regularity", tendo em vista que a Sra. Sheyla Maria
posteriormente buscou o auxílio desta Promotoria de Justiça para o fornecimento do medicamento NOVAMIL-RICE, sem fazer referência ao
primeiro medicamento que se buscou o fornecimento a princípio, de modo que não se sabe se ainda persiste a necessidade do medicamento
objeto deste procedimento;
4 - À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que se reitere o ofício por
uma vez e após resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão.
CUMPRA-SE, com os devidos encaminhamentos e registros de praxe.
Uruçuí-PI, 23 de março de 2020.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

3.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS-PI17248
PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE FRONTEIRAS-PI
PORTARIA 20/2021
Inquérito Civil 16/2021
ASSUNTO: Apurar irregularidades no procedimento administrativo de n.º 09/2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das
atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput,);
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo de n.º 09/2021, este que originou o pregão presencial 06/2021, atinente a Prefeitura de
Alegrete-PI apresentava a sua planilha orçamentária sem os preços unitários;
CONSIDERANDO que tal situação ofende o art. 40, da Lei de n.º
8.6669/93;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para o devido ajuizamento da ação de execução cível.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Fronteiras-PI, 12 de Maio de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça

3.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA-PI17249
Procedimento Preparatório nº 02/2020
SIMP Nº 13-166/2020
DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato convertida em Procedimento Preparatório nº 02/2020, registrada no SIMP sob o número 13-166/2020, em que o
Noticiante relata que a Sra. ERYKA GOMES RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA fora contratada para prestar os serviços na Elaboração e Envio
de GFIP e Folha de Pagamento para Câmara Municipal de Hugo Napoleão-PI, e que o referido serviço nunca fora prestado, tendo sido exercido
por seu esposo, o Sr. ALLAN JUNIOR DE SOUSA SILVA;
Considerando que a documentação acostada aos autos invoca a prática, em tese, do crime do art. 299 do Código Penal Brasileiro (Falsidade
Ideológica) bem como a possibilidade da proposta do acordo de não persecução penal previsto na resolução 181/CNMP;
Considerando a notificação da Sra. ERYKA GOMES RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA e do Sr. ALLAN JÚNIOR DE SOUSA SILVA para que,
por meio de advogado, informassem, se possuem interesse na celebração do instrumento despenalizador da não persecução penal, previsto na
resolução 181/2017 CNMP;
Considerando a documentação enviada por seu advogado o Dr. LINDEMBERG FERREIRA SOARES CHAVES, OAB/PI 17541, informando que
seus clientes têm interesse na realização do acordo de não persecução penal;
Considerando o termo de realização do ANPP, devidamente assinado pelas partes, bem como o envio do pedido de homologação ao Poder
Judiciário;
Considerando que o pedido de Homologação do ANPP originou os autos de nº 0800373-83.2021.8.18.0034, determino o ARQUIVAMENTO do
presente procedimento, informando ao noticiante da homologação do acordo.
Comunique-se o noticiante da presente decisão.
Determino, ainda, a publicação da presente decisão no DEOMPPI.
Cumpridas as diligências supra, dê-se baixa no SIMP.
Água Branca (PI), 11 de maio de 2021.
MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO
Promotor de Justiça

3.7. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI17251
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01ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA -PI
Praça Leônidas Melo, nº 268, bairro Centro, Esperantina/PI
PORTARIA Nº 04/2021
(Procedimento Administrativo nº 03/2021)
SIMP: 000217-160/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais e
constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput1, e 129, II e III, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO que é direito do preso a integridade física e moral, conforme art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, bem como a assistência
material, à saúde e social, consoante art. 41, VII, da Lei de Execuções Penais;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, tratando-se de direito social tal como a redução dos riscos inerentes ao
trabalho, através de normas de saúde, higiene e segurança, de acordo com o art. 196, caput, e arts. 6º, caput, e 7º, XXII, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o teor do ofício nº 45//2021- COACRIM, que tem como objetivo subsidiar a atuação do Ministério Público do Estado do Piauí,
junto à Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério PúblicoCNMP, identificando modelos de atuação, do Ministério Público brasileiro, no fomento da prestação da assistência à saúde no sistema prisional,
bem como mapear boas práticas sobre a temática em comento;
CONSIDERANDO que, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia para o coronavírus (COVID-19),
dada a propagação do vírus por todo o mundo;
CONSIDERANDO que a dificuldade de isolamento no sistema prisional brasileiro, bem como a necessidade de adoção de providências urgentes
para evitar a disseminação da COVID-19 nas unidades carcerárias, o que poderia provocar a morte de presos e de servidores públicos que lá
desempenham as suas funções;
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 03- SIMP 000217-160/2021, para acompanhar prestação de assistência à
saúde na Penitenciária Regional de Esperantina-PI.
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 expedição de ofício ao Diretor da Penitenciária Regional Luiz Gonzaga Rebelo, para responder os quesitos solicitados pelo Centro de Apoio
Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM);
04. 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.
Cumpra-se. Publique-se.
Esperantina/PI, 07 de maio de 2021.
Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
Promotor de Justiça Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Esperantina
Respondendo pelos trabalhos da Promotoria de Paulistana

3.8. 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI17252
Portaria nº 17/2021
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 12/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça substituto da 27ª Promotoria de Justiça da Comarca
de Teresina-PI, Dr. José Reinaldo Leão Coelho, com arrimo nos arts. 127, caput, e 129, III, ambos da CFRB, e art. 25, inciso IV, da Lei nº
8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social,
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CF/88);
2) que, conforme art. 26, I, da Lei Orgânica do Ministério Público (Lei nº 8.625/93), este poderá, no exercício de suas funções, instaurar inquéritos
civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes;
3) que, como preceitua o art. 37, I e II, da Lei Complementar nº 12/1993, o Ministério Público do Estado do Piauí poderá requisitar informações,
exames, perícias e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é instrumento hábil a apurar fato que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis bem como embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, III e IV);
5) que, nos moldes do art. 8º, parágrafo único, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento administrativo serve aos casos que não têm
caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico;
6) a necessidade de acompanhamento mais apurado do caso, vez que o Reclamado continua atuando em contradição aos interesses do
Reclamante, mormente no que concerne à expedição de documentos de conclusão de curso técnico;
7) a viabilidade de expedição de recomendação em Procedimento Administrativo.
RESOLVE: Converter a Notícia de Fato nº 03/2021 em Procedimento Administrativo nº 12/2021 (SIMP 000007-339/2021), tendo em mira
colher acompanhar requerimento de expedição de diploma e histórico de curso técnico no âmbito do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR/PI, determinando, desde logo:
a) que seja recomendação ao SENAR/PI para que proceda à retificações requeridas pelo Requerente e expedidos diploma e histórico com
requisitos mínimos de autenticidade;
b) o registro e a autuação no sistema SIMP, com o arquivamento do comprovante de tramitação eletrônica deste procedimento em pasta própria;
c) seja publicada a presente Portaria no Diário da Justiça;
d) arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Teresina/PI, 13 de maio de 2021.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça Substituto

3.9. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA-PI17254
NOTÍCIA DE Nº 028/2020
SIMP Nº 000342-197/2020
OBJETO: Concurso de enfermeiros de Luís Correia-PI
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REQUERENTE: Ouvidoria e Maria da Conceição de Souza Silva
REQUERIDO: Município de Luís Correia-PI
DECISÃO-PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada após encaminhamento pela Ouvidoria do Ministério Público de denúncia referente a possíveis
irregularidades na convocação do concurso público para provimento dos cargos de enfermeiros na cidade de Luís Correia-PI.
Foi oficiada a Prefeitura de Luís Correia-PI acerca dos cargos e foi encaminhado a Ouvidoria do Ministério Público o despacho de instauração.
Vieram os autos conclusos. Passo a decidir.
Como se infere dos autos a denunciante, sra. Maria da Conceição de Souza, explanou que não foi aprovada, mas sim classificada, indagando por
e-mail se existe a possibilidade de entrar com uma demanda judicial.
Do exposto, observa-se que a presente Notícia de Fato não apurou elementos capazes de apontar irregularidades claras ou necessidade de
nomeação da denunciante, bem como diante do lapso temporal verifica-se que a perda de objeto. Ademais deve-se frisar que o requerente não
apresentou novas provas que pudesse modificar os fatos.
Portanto, esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4°, caput, inciso II, da Resolução
n° 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, na conforme
previsão do art. 5° da Resolução n° 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se a ouvidoria do Ministério Público, via e-mail, enviando a presente Decisão de Arquivamento.
Cientifique-se o requerente, via e-mail (souzarosa@outlook.com), enviando a presente Decisão de Arquivamento, com o escopo de que seja
informado do prazo recursal de 10 (dez) dias, nos termos do art.4º, §1º, da resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público- CNMP.
Salienta-se que a presente Notícia de Fato possui todos os documentos digitalizados no sistema SIMP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Luís Correia, 20 de abril de 2021
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça em substituição
NOTÍCIA DE Nº 076/2019
SIMP Nº 001046-197/2019
OBJETO: Eventual irregularidade em licitação- EMS serviços
REQUERENTE: Paulo Henrique Sampaio dos Santos
REQUERIDO: Município de Luís Correia-PI
DECISÃO-PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após recebimento nesta Promotoria de Justiça de reclamação acerca de supostas irregularidades em
contratação com as empresas EMS SERVIÇOS e VALE MAIS SAÚDE.
Na ocasião dos fatos, o então vereador Paulo Henrique Sampaio dos Santos solicitou auxílio a Promotoria de Justiça para conseguir informações
referentes a contratação das empresas EM Serviços e EIRELI pelas secretarias municipais com o escopo de efetuar serviços de asseio e
conservação dos bens públicos, aduzindo que recebeu respostas de todas as secretarias, com exceção das secretárias de saúde e de
assistência social.
A administração municipal apresentou respostas e cópias dos procedimentos administrativos solicitados pelo requerente.
Vieram os autos conclusos. Passo a decidir.
Como se infere dos autos a presente Notícia de Fato alcançou o objeto pretendido.
Portanto, esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4°, caput, inciso I, da Resolução n°
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, na conforme
previsão do art. 5° da Resolução n° 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifique-se o requerente, via whathapp da presente decisão (paulocazuza@hotmail.com), enviando a presente Decisão de Arquivamento, com
o escopo de que seja informado do prazo recursal de 10 (dez) dias, nos termos do art.4º, §1º, da resolução 174 do Conselho Nacional do
Ministério Público- CNMP. Informe-se que caso o requerente deseje, pode ser acesso ao CD encaminhado a Promotoria.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Luís Correia, 20 de abril de 2021
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça em substituição

3.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI17255
Procedimento Administrativo nº 10/2019
SIMP: 001194-161/2018
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial, inicialmente autuado como Notícia de Fato nº 135/2018 e posteriormente convertido em Procedimento
Administrativo nº 10/2019, por meio da portaria nº 16/2019 (fls. 02/04), com o objetivo de apurar supostos maus-tratos com o menor de iniciais V.
E. P. S.
O presente procedimento iniciou-se mediante peças de informações encaminhadas pelo Conselho Tutelar de Esperantina, noticiando a suposta
situação de risco vivenciado pelo menor (fls. 07/12).
Após a devida instauração do ato, aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se audiência extrajudicial com as
Conselheiras Tutelares Rita Nayane de Sousa e Francilene Oliveira Santos, com vias a elucidar os fatos narrados na peça de informações
encaminhada pelo Conselho Tutelar (fls. 22/23).
Posteriormente, ofício nº 525/2018 expedido ao Centro de Referência de Assistência Social (Creas) de Esperantina, solicitando visita domiciliar
na residência de Aline Pereira Moraes e Francisco das Chagas da Silva, no intuito de verificar existência de situação de risco/vulnerabilidade do
menor por eles acolhido (fl. 28).
Em atenção a solicitação ministerial o Creas encaminhou relatório acostado as fls. 32/33.
Despacho exarado a fl. 35 determinando a expedição de ofício ao Conselho Tutelar solicitando relatório na residência do menor para verificar as
condições de alimentação, higiene e saúde, bem como o ambiente familiar no qual o menor se encontra inserido. Determinou-se, ainda,
notificação da mãe biológica para comparecimento na Promotoria de Justiça em 31/01/2019.
Em resposta, o Conselho Tutelar encaminhou relatório de visita, atestando condições não favoráveis ao ambiente familiar, restando constatado
ofensas verbais, intimidação por meio de gestos violentos, o uso de cigarro na presença do menor e o atraso de todas as vacinas de V. E. P. S.
(fls. 57/60).
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Diante de tais informações o Ministério Público oficiou o Conselho Tutelar para que fossem realizadas diligências no sentido de identificar família
extensa ou substituta apta a receber V. E. P. S. Em atenção a solicitação ministerial, o Conselho Tutelar informou que não havia localizado
família extensa apta a receber V. E. P. S. (fl. 72).
Ato contínuo, promoveu-se demanda judicial - ação de suspensão do poder familiar com pedido liminar de aplicação de medida protetiva de
colocação em entidade de acolhimento institucional - a qual foi protocolada em juízo em 14/11/2019, gerando o processo nº 080114566.2019.8.18.0050, cujo comprovante de ajuizamento e petição inicial se encontram encartados as fls. 81/93).
Ofícios nº 001/2020 e nº 248/2020 oriundos, respectivamente, da Serventia Cartorária Extrajudicial da Comarca de Joaquim Pires e Hospital
Estadual Dirceu Arcoverde - HEDA, encaminhando cópias das declarações de nascimento vivo de V. E. P. S. (fls. 99/100 e ID nº 32211436).
Por fim, de posse de tais documentos expediu-se o ofício nº 142/2021 a 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, com cópias das certidões de
nascido vivo (original e falsificada) do menor de iniciais V. E. P. S., para as providências penais cabíveis.
É o breve relatório.
Diante do exposto, verifica-se que o objeto do presente procedimento se encontra esgotado com a impetração de demanda judicial
supramencionada. Não mais existindo justificativa para a contiguidade do presente Procedimento Administrativo, o arquivamento é medida que se
impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude (Caodij) do
presente arquivamento, com cópia desta decisão.
Em razão do disposto no art. 13 da Resolução 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Cumpridas as diligências, conclusos.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP: 000132-161/2021
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO
Trata o presente SIMP de expediente encaminhado pela 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, com cópia de informações prestadas pela
Procuradoria-Geral de Justiça na Notícia de Fato nº 000032-214/2020, para a adoção das medidas cabíveis dentro das atribuições da 2ª
Promotoria de Justiça de Esperantina.
O presente SIMP possuiu embasamento no ofício nº 1046/2019-TCU/SecexEducação, o qual encaminha cópia do Acórdão nº 7529/2019 - TCU 2ª Câmara, o qual constata possíveis irregularidades e desvios de recursos federais, transferidos mediante termos de compromisso
(PAC204994/2013, PAC205318/2013 e PAC205224), repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ocorridas na
gestão da ex-Prefeita de Esperantina/PI, Vilma Carvalho Amorim.
Tais constatações estão relacionadas ao Relatório de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado do Piauí
(TCE/PI), o qual foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU), tendo por objetivo a fiscalização extraordinária em 7 (sete) obras
iniciadas pleo município no exercício de 2015.
Consta do exame sumário que o prosseguimento da apuração abrangerá, por ora, tão somente o exame de regularidade da atuação do FNDE,
não propondo, ainda, buscar elementos adicionais para aferir a regularidade da atuação do município.
É o relatório.
Destarte, a partir da análise detida e detalhada das irregularidades do caso em tela, forçoso o reconhecimento de que, pela sua natureza, a
atribuição é do Ministério Público Federal para investigar desvios ou aplicações irregulares destas verbas.
Nesse sentido, cabe ressaltar que, o critério empregado para definir a competência de eventual ação de improbidade administrativa é a natureza
dos recursos supostamente desviados. Deste modo, referindo-se, como na espécie, de verbas federais, tem-se que a competência para
processar e julgar o objeto deste procedimento é da Justiça Federal, conforme súmula n° 208 do Supremo Tribunal de Justiça - STJ e art. 109,
inciso I, da Constituição Federal.
Pelas razões expostas, declino a atribuição ao Ministério Público Federal do presente SIMP e, em conformidade ao art. 9º-A, da Resolução nº
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, faço remessa ao Conselho Superior do Ministério Público para fins de homologação.
Cientifique-se o noticiante sobre o declínio de atribuição e remeta-se cópia ao setor competente para publicação no Diário Oficial do Ministério
Público do Estado do Piauí.
Cumpridas as diligências, conclusos.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

3.11. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI17256
PORTARIA PA APPI N° 002/2021.000022-063/2020
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que chegou ao conhecimento desse órgão ministerial a notícia de que o Município de Jatobá do Piauí não possui Plano Municipal de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada pela Lei nº 12.305/10, institui, dentre outras diretrizes, a gestão integrada e o
gerenciamento de resíduos sólidos como dever a pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou
indiretamente, pela geração de resíduos sólidos;
que segundo o art. 54 da Lei nº 12.305/10, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro
de 2020;
que uma vez ainda não apresentado plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pelo Município de Jatobá do Piauí/PI, os resíduos
decorrentes nas relações humanas naquela urbe, em tese, restam sem o regular gerenciamento;
que a não elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pelo Município de Jatobá do Piauí/PI, conforme apregoa o art.
18 da Lei n.º 12.305/2010, impede que o Município tenha acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e
serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para seja beneficiado por incentivos ou financiamentos de entidades
federais de crédito ou
fomento para tal finalidade;
que a não elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pode ensejar eventual obrigação de fazer ao Município de
Jatobá do Piauí/PI, com ajuizamento de ação civil pública, nos termos da Lei nº 7.347/85;
RESOLVE:
Instaurar PA - Procedimento Administrativo, com o fim de acompanhar a
Página 29

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 862 Disponibilização: Quinta-feira, 13 de Maio de 2021 Publicação: Sexta-feira, 14 de Maio de 2021

elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pelo Município de Jatobá do Piauí, pelo que, determina-se, desde logo, o
seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
comunicando-se ao CACOP e CAODS;
com remessa de cópia digital dos autos, solicite-se ao setor de perícia ambiental do MPPI e à FUNASA inspeção e relatório sobre a atual
destinação dos resíduos sólidos produzidos em zona urbana no Município de Jatobá do Piauí/PI;
após, com remessa de cópia integral dos autos, notifique-se o município de Jatobá do Piauí/PI, por seu prefeito municipal, para, querendo,
apresentar respostas aos fatos ora mencionados;
nomeia-se para fins de secretariamento do presente PA, o DSU/CM;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, em até 60 (sessenta) dias, voltando-me conclusos os autos, findo o
prazo estabelecido, com ou sem resposta.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.

3.12. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA17257
PORTARIA Nº 48/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri(PI), com fundamento no art. 129, inc. III,
da Constituição Federal e art. 37da Lei Complementar nº 12/93 e ainda, CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a função de zelar
pelo efetivo respeito aos direitos individuais indisponíveis e coletivos assegurados na Carta Magna, bem como a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses indisponíveis, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; CONSIDERANDO o disposto no art. 8º
da Resolução Nº 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 a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual estabelece no art. 9º que o Procedimento
Administrativo deverá ser instaurado por portaria sucinta; CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da CF/88; CONSIDERANDO que decorre da Constituição Federal o direito fundamental à
administração pública eficiente e eficaz, cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à
participação social e à plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas; CONSIDERANDO a Notícia de Fato formulada pelo
Sindicato dos Servidores Municipais de Piripiri pugnando que os Agentes Comunitários de Saúde selecionados pelo Teste Seletivo instaurado
pelo edital nº 1/2018, sejam efetivados no cargo de Agentes de Saúde. Argumentam que, embora o edital tenha aberto vagas para Agentes de
Saúde a ser contratados provisoriamente, tal previsão afrontaria o art. 16, da Lei 11.350/2006 (SIMP 000780-368/2021). RESOLVE instaurar o
Processo Administrativo nº 46/2021, adotando como diligências iniciais as seguintes providências: a) o registro no SIMP e a autuação da
presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 9º da Resolução n°
174/2017 do CNMP; b) Oficie-se o Município de Piripiri-PI, com cópia desta Portaria e dos demais documentos, para que apresente e informe, no
prazo de 10 (dez) dias úteis, o seguinte: 1) o edital de seleção nº 1/2018; 2) Lei Municipal que regulamente o art. 37, IX, da Constituição Federal
(lei que regulamente a contratação temporária de agente público), 3) informar o que ensejou a contratação temporária dos agentes de saúde
(eventual surto epidêmico ou outra causa eventual, constante no processo administrativo que culminou no edital nº1/2018 - PMP); 4) Cópia do
TAC mencionado no ofício nº 48/2020 - SINDSEMPI. c) Oficie-se o SINDSEMPI, com cópia desta Portaria e dos demais documentos, para que
tome conhecimento da instauração do presente procedimento e apresente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o seguinte: 1) o edital de seleção nº
1/2018; 2) Cópia do TAC mencionado no "item 1" do ofício nº 48/2020 - SINDSEMPI. d) Por economia e eficiência, solicite-se aos destinatários
que os do - cumentos requisitados sejam enviados a esta Promotoria de Justiça por meio eletrônico indicado nos ofícios. Após, voltem-me os
autos conclusos para análise dos documentos recebidos e ulteriores deliberações. Registre-se, Publique-se, e autue-se. Cumpra-se De Teresina
para Piripiri-PI, 10 de Maio de 2021. Plínio F. De C. Fontes Promotor de Justiça - Resp. pela 3º PJ de Piripiri - ato 783/2021

3.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI17258
Inquérito Civil nº 01/2019
SIMP nº.000238-306/2019
Objeto: Apurar eventuais irregularidades na emissão de notas fiscais e entrega de medicamentos e insumos hospitalares ao Município de
Luzilândia.
DECISÃO - DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO
I - DO RELATÓRIO
Trata-se de Inquérito Civi instaurado para apurar eventuais irregularidades na emissão de notas fiscais e entrega de medicamentos e insumos
hospitalares ao Município de Luzilândia.
O Inquérito foi instaurado em decorrência de representação formulada por vereadores de Luzilândia, diante de fiscalização realizada por eles em
14 de novembro de 2018, na farmácia popular do Município de Luzilândia, onde constataram divergências de valores com base nos registros de
controle e entrega de medicamentos da referida unidade.
Visando obter informações preliminares, foi expedido ofício ao Gestor do Município de Luzilândia, requisitando cópia do processo licitatório e do
contrato firmado com a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA CNPJ 10.645.510/0001-70, vencedora do
certame e responsável pelo fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares ao Município em questão.
Entretanto, a municipalidade não encaminhou os documentos requisitados pelo Ministério Público.
Em seguida, expediu-se ofício ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, solicitando informações a respeito do procedimento licitatório e do
contrato com aludida empresa.
Em resposta, o TCE/PI informou a existência da Tomada de Contas nº. 006597/2018.
No âmbito da TC/006597/2018 do TCE/PI, destaca-se a conclusão do Ministério Público de Contas em seu parecer (Doc 18. PARRRB-5279/20):
"Das informações trazidas acima, este MPC pode inferir que houve danos ao erário pela aquisição direta de medicamentos, material hospitalar e
odontológico no montante de R$ 401.751,45 sem qualquer respaldo em procedimento licitatório".
Por final, solicitou-se auxílio ao CACOP, o qual prontamente encaminhou o Parecer nº 13/2021, Termo de Juntada - ID:32645026
II - DA FUNDAMENTAÇÃO
Do compulso dos autos, denota-se que as irregularidades apuradas no âmbito do presente inquérito civil repercutem na esfera patrimonial da
União, o que consigna seu interesse na investigação, tendo em vista o objeto inquisitorial versar sobre possível malversação de recursos
federais.
Isto porque as notas de empenho que se encontram no Processo TC/006597/2018, referentes à aquisição dos medicamentos, objeto da presente
investigação, durante o exercício financeiro de 2017, demonstram que os recursos do FMS são provenientes de repasses "fundo a fundo", vindos,
portanto, do Fundo Nacional de Saúde para o FMS, com o objetivo de utilizá-los no Bloco de Atenção Básica à Saúde (BLATB), a exemplo da
Nota de Empenho 313.007.
Logo, os recursos repassados "fundo a fundo" não se incorporam ao patrimônio dos Estados e Municípios, tendo em vista sua característica
peculiar de integrar fundo à parte da conta da edilidade. Esse entendimento é corroborado pelos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
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(AgRg no CC 129.386/RJ) e do Supremo Tribunal Federal (RE 196982).".
Vejamos:
PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL. CRIME DE LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS E
VALORES. CONTRATO FIRMADO ENTRE PESSOA JURÍDICA E ÓRGÃO ESTADUAL. RECURSOS, EM PARTE, PROVENIENTES DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INCORPORAÇÃO DA VERBA AO PATRIMÔNIO ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA. REPASSE SUJEITO AO
CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO.
PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Por estarem sujeitas à fiscalização dos órgãos de
controle interno do Poder Executivo federal, bem como do Tribunal de Contas da União, as verbas repassadas pelo Sistema Único de
Saúde - inclusive na modalidade de transferência "fundo a fundo" - ostentam interesse da União em sua aplicação e destinação.
Eventual desvio atrai a competência da Justiça Federal para conhecer da matéria, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.
2. Agravos regimentais improvidos. (AgRg no CC 129.386/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
11/12/2013, DJe 19/12/2013)
Portanto, majoritariamente, entende-se que ditos recursos (transferência "fundo a fundo", do SUS) não perdem sua natureza federal quando
repassados a estados e municípios, de forma que, por isso, não são incorporados ao patrimônio público estaduais e municipais.
Logo, referidos recursos eventualmente lesados no presente caso são de natureza federal, faltando ao Ministério Público do Estado atribuição
para atuar em eventual improbidade administrativa ou crime contra a administração pública.
III - DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando a falta de atribuição do Ministério Público Estadual para investigar supostas irregularidades na aplicação de verbas
federais repassadas diretamente do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Luzilândia (transferência "fundo a fundo", do
SUS), PROMOVO o DECLINÍO DE ATRIBUIÇÃO desta Promotoria de Justiça, devendo os autos serem encaminhados ao MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, em conformidade com o art. 10, §1º, da Resolução n° 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
A presente decisão deve ser alvo de apreciação revisional pelo CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (art. Art. 9º-A da Resolução
nº 023/07 do CNMP).
Cientifiquem-se os representantes desta decisão.
Após, proceda-se a remessa eletrônica pelo Sistema SIMP ao Conselho Superior.
Registros e expedientes necessários. Publique-se.
Luzilândia (PI), 12 de maio de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Inquérito Civil Público nº 19/2019 (000571-246/2019)
Objeto: Apurar eventuais irregularidades nos repasses de recursos pela SESAPI ao Hospital Gerson Castelo Branco.
DESPACHO
Trata-se de Inquérito Civil autuado sob o n° 19/2019, voltado a apurar possível irregularidade em relação ao repasse de recursos públicos pela
SESAPI ao Hospital Estadual Gerson Castelo Branco - Luzilândia-PI.
Conforme análise do inquérito civil, observa-se que a direção do hospital ainda não apresentou resposta ao Ofício nº 76/2021.
Aduz o art. 9º da Resolução (Res.) n.23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
Art. 9º O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por
decisão fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência ao Conselho
Superior do Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.
Conforme análise detida dos autos, esta Promotoria de Justiça já adotou algumas medidas visando a resolução do objeto deste Inquérito Civil.
Nada obstante as diligências já empreendidas, é imprescindível continuar com a apuração, uma vez que há medidas a serem esclarecidas pela
direção do Hospital Gerson Castelo Branco, especialmente o cumprimento das promessas de pagamento aos prestadores de serviço, bem como
a regularidade dos repasses das despesas de custeio do referido hospital..
Assim, diante do transcurso do prazo de 01 (um) ano, bem como da impossibilidade de findar este procedimento no prazo determinado,
PRORROGO, POR 01 (UM) ANO, o IC em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 9º, caput, da Res. n.23/2007 do CNMP:
1) Prorrogação do presente IC por 01 (um) ano;
2) A Comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP/MPPI) da prorrogação do prazo;
3) Reitere-se o Ofício nº 76/2021 à Direção do Hospital Estadual Gerson Castelo - Luzilândia, com as advertências das consequências da não
resposta às requisições do Ministério Público.
Expedientes e registros necessários. Publique-se.
Luzilândia, 12 de maio de 2021.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

3.14. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI17260
PORTARIA Nº 109/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar a obrigatoriedade legal, dos gestores do SUS, de apresentarem, na Casa do Poder Legislativo
Municipal, mediante a realização de audiência pública, os Relatórios Quadrimestrais de 2021 dos gastos com as políticas públicas de
saúde no MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, visando garantir o controle social das receitas e despesas públicas, bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para a defesa da ordem jurídica relacionada à saúde.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que a não observância dos princípios constitucionais da administração pública por parte dos agentes e servidores públicos
caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, nos termos da lei;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 141, de 13.01.2012, no seu art. 36 caput, determina que o gestor do SUS, em cada ente da
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Federação, elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: I - montante e
fonte dos recursos aplicados no período; II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; III
- oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de
saúde da população em seu âmbito de atuação;
CONSIDERANDO que o § 5º do art. 36, da LC 141/2012, determina, ainda, que o gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio,
setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório referido;
CONSIDERANDO que a boa gestão do SUS, em nível local e regional, é imprescindível para a concretização do direito fundamental à saúde,
sendo certo que os instrumentos de planejamento previstos na legislação que trata do SUS, a par de servirem ao vosso mister, constituem
ferramentas imprescindíveis para transparência e participação da comunidade (art. 198, III da CF/88).
CONSIDERANDO as disposições da Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, onde consta que a cada
quadrimestre deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor, das respectivas esferas de governo, para que faça a prestação de
contas, em relatório detalhado, sobre andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a
forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede
assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com o art. 12 da Lei no 8.689/93 e com a Lei Complementar no 141/2012;
CONSIDERANDO que "as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único
de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal", devendo obedecer, dentre outros,
o princípio da "participação da comunidade", nos termos do art. 7º, II da Lei 8.080/90;
CONSIDERANDO que o art. 7º, IX, "a" da Lei 8.080/90 estabelece a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera
de governo e ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
CONSIDERANDO que a direção do SUS é exercida, no município, pela Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 9º, III da Lei 8.080/09;
CONSIDERANDO que "à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços
de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde", como dispõe o art. 18, I da Lei 8.080/90;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES - Secretaria Municipal da Saúde, com o escopo
de fiscalizar e acompanhar a obrigatoriedade legal, dos gestores do SUS, de apresentarem, na Casa do Poder Legislativo Municipal, mediante a
realização de audiência pública, os Relatórios Quadrimestrais 2021 dos gastos com as políticas públicas de saúde no MUNICÍPIO DE
FRANCISCO AYRES, visando garantir o controle social das receitas e despesas públicas, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis para a defesa da ordem jurídica relacionada à saúde, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se no Sistema respectivo, bem como arquivo de cópia na pasta respectiva;
2. Adotar as providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao
CSMP/MPPI e CAODS/MPPI para conhecimento, e à Secretaria Geral/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.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 10 de maio de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
PORTARIA Nº 110/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar a obrigatoriedade legal, dos gestores do SUS, de apresentarem, na Casa do Poder Legislativo
Municipal, mediante a realização de audiência pública, os Relatórios Quadrimestrais de 2021 dos gastos com as políticas públicas de
saúde no MUNICÍPIO DE ARRAIAL, visando garantir o controle social das receitas e despesas públicas, bem como tomar as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis para a defesa da ordem jurídica relacionada à saúde.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que a não observância dos princípios constitucionais da administração pública por parte dos agentes e servidores públicos
caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa, nos termos da lei;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 141, de 13.01.2012, no seu art. 36 caput, determina que o gestor do SUS, em cada ente da
Federação, elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: I - montante e
fonte dos recursos aplicados no período; II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; III
- oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de
saúde da população em seu âmbito de atuação;
CONSIDERANDO que o § 5º do art. 36, da LC 141/2012, determina, ainda, que o gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio,
setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório referido;
CONSIDERANDO que a boa gestão do SUS, em nível local e regional, é imprescindível para a concretização do direito fundamental à saúde,
sendo certo que os instrumentos de planejamento previstos na legislação que trata do SUS, a par de servirem ao vosso mister, constituem
ferramentas imprescindíveis para transparência e participação da comunidade (art. 198, III da CF/88).
CONSIDERANDO as disposições da Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, onde consta que a cada
quadrimestre deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor, das respectivas esferas de governo, para que faça a prestação de
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contas, em relatório detalhado, sobre andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a
forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede
assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com o art. 12 da Lei no 8.689/93 e com a Lei Complementar no 141/2012;
CONSIDERANDO que "as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único
de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal", devendo obedecer, dentre outros,
o princípio da "participação da comunidade", nos termos do art. 7º, II da Lei 8.080/90;
CONSIDERANDO que o art. 7º, IX, "a" da Lei 8.080/90 estabelece a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera
de governo e ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
CONSIDERANDO que a direção do SUS é exercida, no município, pela Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 9º, III da Lei 8.080/09;
CONSIDERANDO que "à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços
de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde", como dispõe o art. 18, I da Lei 8.080/90;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE ARRAIAL - Secretaria Municipal da Saúde, com o escopo de fiscalizar
e acompanhar a obrigatoriedade legal, dos gestores do SUS, de apresentarem, na Casa do Poder Legislativo Municipal, mediante a realização de
audiência pública, os Relatórios Quadrimestrais 2021 dos gastos com as políticas públicas de saúde no MUNICÍPIO DE ARRAIAL,
visando garantir o controle social das receitas e despesas públicas, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para
a defesa da ordem jurídica relacionada à saúde, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se no Sistema respectivo, bem como arquivo de cópia na pasta respectiva;
2. Adotar as providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao
CSMP/MPPI e CAODS/MPPI para conhecimento, e à Secretaria Geral/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.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 10 de maio de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF

3.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX-PI17261
PORTARIA 30/2021
Inquérito Civil 09/2021
ASSUNTO: Apurar possível irregularidade em processo administrativo 036/2021, oriundo da Administração Pública Municipal de Pio IX-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das
atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO a pesquisa realizada no site do Tribunal de
Contas do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que no pregão presencial de n.º 024/2021, o presente membro Ministerial constatou queo objeto não era individualizado pelo
ente contratante, qual seja, Prefeitura Municipal de Pio IX-PI;
CONSIDERANDO que tal irregularidade ofende o art. 14, da Lei de
n.º 8.666/93;
CONSIDERANDO que a presente situação prejudica a análise da cláusula econômica financeira;
CONSIDERANDO que a Portaria 28/2021 já foi utilizada para o Inquérito Civil 08/2021, mister a sua devida correção;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração da irregularidade acima apresentada, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
EDUARDO PALACIO
Pio IX-PI, 03 de Maio de 2021.
ROCHA:00377665380
Assinado de forma digital por EDUARDO PALACIO
ROCHA:00377665380
Dados: 2021.05.07 11:55:15 -03'00'
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS-PI
PORTARIA 31/2021
Inquérito Civil 10/2021
ASSUNTO: Apurar possível ausência de respeito à Lei de Licitações e Contratos
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal);
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CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput,);
CONSIDERANDO que a Lei de n.º 8.666/93 estabelece normas nacionais gerais para licitação de contratos;
CONSIDERANDO que a Câmara de Vereadores de Pio IX-PI contratou a pessoa de Fanuel Adauto de Alencar Andrade para ofertar assessoria
jurídica para a aludida Casa;
CONSIDERANDO que a pesquisa de preço foi realizada posteriormente a contratação do Sr. Fanuel Adauto de Alencar Andrade;
CONSIDERANDO que a análise curricular foi realizada posteriormente a contratação do Sr. Fanuel Adauto de Alencar Andrade;
CONSIDERANDO que o Sr. Fanuel Adauto de Alencar Andrade foi contratado sem licitação, mediante o uso do instrumento conhecido como
inexigibilidade, previsto no art. 25, da Lei de n.º 8.666/93;
CONSIDERANDO que a contratação do Sr. Fanuel Adauto de Alencar Andrade desobedeceu o que preconiza o art. 26, da Lei de n.º8.666/93.
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração das irregularidade acima apresentada, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Pio IX-PI, 10 de Maiol de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX-PI
PORTARIA 32/2021
Inquérito Civil 11/2021
ASSUNTO: Apurar possível ofensa ao Princípio da Legalidade pela PREFEITURA DE PIO IX-PI na contratação da pessoa jurídica MARIA
PALOMA MOTA-ME.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO que a Prefeitura de PIO IX-PI contratou a empresa MARIA PALOMA MOTA-ME para o fornecimento de lanches para eventos;
CONSIDERANDO que estamos no período de pandemia da Covid-19, onde atos de aglomeração são proibidos;.
CONSIDERANDO que há Decreto Municipal proibindo atos de aglomeração;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração das irregularidade acima apresentada, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Pio IX-PI, 10 de Maio de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA 33/2021
Inquérito Civil 12/2021
ASSUNTO: Apurar possível ausência de respeito à Lei de Licitações e Contratos
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das
atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput,);
CONSIDERANDO que a Lei de n.º 8.666/93 estabelece normas
nacionais gerais para licitação de contratos;
CONSIDERANDO que a Lei de n.º 8.666/93, em seu art. 40º, inciso II, exige o orçamento estimado em planilhas e preços unitários;
CONSIDERANDO que a Prefeitura de Alagoinha-PI realizou o pregão presencial de n.º 011-2021, ofendendo o verbete legal citado acima,
contratando a pessoa jurídica
;Dantas e Barros ltda
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração das irregularidade acima apresentada, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Pio IX-PI, 11 de Maio de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA 34/2021
Inquérito Civil 13/2021
ASSUNTO: Apurar possível ausência de respeito à Lei de Licitações e Contratos
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das
atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput,);
CONSIDERANDO que a Lei de n.º 8.666/93 estabelece normas nacionais gerais para licitação de contratos;
CONSIDERANDO que a Lei de n.º 8.666/93, em seu art. 40º, inciso II, exige o orçamento estimado em planilhas e preços unitários;
CONSIDERANDO que a Prefeitura de Alagoinha-PI realizou o pregão presencial de n.º 08-2021, ofendendo o verbete legal citado acima,
contratando a pessoa jurídica Hiper Improtados ltda
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração das irregularidade acima apresentada, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Pio IX-PI, 11 de Maio de 2021.
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EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA 35/2021
Inquérito Civil 14/2021
ASSUNTO: Apurar possível ausência de respeito à Lei de Licitações e Contratos
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das
atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput,);
CONSIDERANDO que a Lei de n.º 8.666/93 estabelece normas nacionais gerais para licitação de contratos;
CONSIDERANDO que a Lei de n.º 8.666/93, em seu art. 40º, inciso II, exige o orçamento estimado em planilhas e preços unitários;
CONSIDERANDO que a Prefeitura de Alagoinha-PI realizou o pregão presencial de n.º 09-2021, ofendendo o verbete legal citado acima,
contratando a pessoa jurídica Hiper Importados ltda
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apuração das irregularidade acima apresentada, de modo a subsidiar, se for o caso, a
adoção das medidas judiciais cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Pio IX-PI, 11 de Maio de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIAN° 036/2021
PIC - Procedimento de Investigação Criminal
O Dr. EDUARDO PALÁCIO ROCHA, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça da Promotoria de Pio IX/PI, arrimado no art. 127, caput, e 129, II e VII, da
CRFB, bem como na Resolução CNMP n.º 13/2006, no uso de suas atribuições legais, etc.,
CONSIDERANDO:
1. que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através da análise dos autos do processo de n.º 0800510-03.2020.8.18.0066 que a
Sra. LARISSA ALVES RODRIGUES ofertou depoimento falso perante a Autoridade Policial;
2. que o depoimento falso prestado pela Sra. LARISSA ALVES RODRIGUES gerou um processo criminal em face do Sr. ERIVAN PEDRO
SOUSA JÚNIOR;
3. que tal conduta configura o delito presente no art. 339, do Código Penal.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL tendo em mira a produção de elementos de convicção ministerial para oferecimento
de denúncia, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
a) faça-se publicar a presente Portaria no átrio do Fórum local, devendo a mesma ser, ainda, registrada e autuada em livro próprio;
b) comunique-se ao PGJ sobre a instauração do presente PIC.
Cumpra-se.
Após, Cls.
Pio IX/PI, 12 de Maio de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
P.I.C.
PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
16/2021
DECRETO,EMPORTARIA,DESIGILO:
SIM NÃO
Assunto:
APURAÇÃODEPOSSÍVELILÍCITO - ART. 339, DO CÓDIGO PENAL
INVESTIGADO: LARISSA ALVES RODRIGUES
Observações:________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Instaurado em 13/05/2021 , por ordem do MD Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça de Pio IX(PI), registrado no livro próprio sob o
número acima identificado, nesta data de 13/05/2021 . Eu, Assessor Ministerial,___________, registrei e autuei.
Todasasinformaçõesinseridasnesteprocedimentosão,emregra,privadasereservadas,somentedelaspodendoteracessomedianteautorizaç
ãoescritadoPromotordeJustiça.
Código Penal - Art. 153 § 1o-A. Divulgar,semjustacausa,informaçõessigilosasoureservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos
sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública: Pena - DETENÇÃO,DE1(UM)A4(QUATRO)ANOS,EMULTA.
Ofício n.º ___ PIC-16/2021 - PJ de Pio IX-PI
Pio IX (PI), 13/05/2021 .
Sra. Procuradora Geral de Justiça,
Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura
Cumprimentando-o, arrimado na CRFB/88 e na Lei n.º 8.625/93, e cumprindo o disposto no art. 5º, da Resolução CNMP n.º 13/06, dou-lhe
conhecimento da instauração de PIC - Procedimento de Investigação Criminal cujo mote é apurar fatos noticiados sobre possível ocorrência do
delito do art. 339 do Código Penal, com autoria imputada à Sra. LARISSA ALVES RODRIGUES.
Segue cópia da Portaria de instauração, conforme ordenado pela referida Resolução Nacional.
Sem mais nada para o momento, reitero os votos de admiração e estima por V. Ex.ª.
Atenciosamente,
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
PromotordeJustiça

3.16. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI17262
NOTÍCIA DE FATO -SIMP Nº 000054-240/2021
OBJETO: Suposto abandono de menor
DECISÃO - ARQUIVAMENTO
Vistos em correição.
Trata-se de denúncia encaminhada por meio da ouvidoria do MPPI - Manifestação nº 160/2021, relatando suposto abandono de menor por parte
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de sua genitora, constando o que segue:
"O manifestante narra que: a exatamente um ano a gente separou (Minha ex-eposa e eu). E ela abandonou a nossa filha e não perguntou mais
nada sobre ela nem como ela tá, se tá bem ou não. No começo da separação também, ela simplesmente falou: dá para minha mãe ou para sua
mãe cuidar, eu falei não, eu sou o pai eu vou cuidar dela. Houve um abandono afetivo e financeiro por parte da mãe. O manifestante narra que a
mãe de sua filha foi embora da cidade de onde eles viviam e nunca o ajudou em nada na criação da filha. Ele pede ao MPPI que o ajude nessa
questão".
Como diligência inicial, este órgão ministerial determinou a notificação do noticiante para que fizesse a juntada de seus documentos pessoais e
os documentos do infante, comprovante de endereço, bem como complementasse as informações dos fatos relatados na denúncia, sob pena de
arquivamento da Notícia de Fato em epígrafe, com fulcro no art. 4º, III, da Resolução174/2017 do CNMP.
Conforme se depreende do teor da certidão e demais documentos acostados ao id 32425271, o noticiante foi devidamente notificado para fazer a
juntada de documentos e complementação de informações, nos termos do despacho inicial exarado, deixando de atender a determinação,
conforme certificado no id 32428712.
É o relatório.
Ao que se vê dos autos, o noticiante não atendeu à notificação deste órgão ministerial para juntar aos autos cópia de seus documentos pessoais,
certidão de nascimento da menor e comprovante de residência, bem como complementação de informações acerca dos fatos denunciados.
Depreende-se que não há outra providência a ser adotada em relação aos fatos narrados no presente procedimento.
A Resolução nº 174/2017 do CNMP, em seu Artigo 4º, III, reza que:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
II - a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III - for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à
intimação para complementá-la.
(grifos nossos)
Ante o exposto, considerando o que dispõe o art. 4, inciso III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Notifique-se o noticiante, nos termos do art. 4º, §1º, da Resolução nº 174 do CNMP.
Determina-se a comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público da referida decisão e à Ouvidoria do MPPI, via e-mail.
Para efeitos de dar publicidade a esta decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Transcorrendo o prazo sem interposição de recurso, certifique-se e arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São Miguel do Tapuio-PI, 23 de Abril de 2021.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
Promotora de Justiça

3.17. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI17263
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 09/2021-MPPI/2PJB
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu agente signatário, no exercício das atribuições constitucionais e legais, com
arrimo no art. 129, III, CR/88, no art. 6º, inciso XX e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, art. 25, incisos IV, alínea 'a', e VIII, e art. 26,
caput e incisos, todos da Lei nº 8.625/93, artigo 37, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e na Resolução CNMP nº 164/2017, e
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDO que compete ao 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, fixando prazo razoável para a adoção das providências
cabíveis" (art. 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 27, Parágrafo Único, inciso IV e art. 80 da Lei nº 8.625/1993);
CONSIDERANDO que as recomendações podem ser expedidas no âmbito de inquérito civil, procedimento preparatório ou procedimento
administrativo, nos termos da Resolução CNMP nº 23/2007 e Resolução CNMP nº 164/2017;
CONSIDERANDO que, em caso de em situações de violação às normas jurídicas por pessoas físicas ou jurídicas, incumbe ao Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade
administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem (artigo
25, IV, "b", Lei 8.625/93);
CONSIDERANDO que atos que gerem enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou que tão somente violem aos princípios da Administração
Pública podem configurar atos de improbidade administrativa, sujeitando o responsável às sanções impostas pela Lei 8.429/92;
CONSIDERANDO que a vida e a saúde constituem direitos fundamentais do ser humano, sendo de grande relevância pública;
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,
conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal e artigo 205 da Constituição Estadual;
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 o Ministério da Saúde, em 3/2/2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, nos termos do Decreto 7.616/2011, 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, em 11/3/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO o reconhecimento de transmissão comunitária em todas as unidades da Federação (Portaria GM/MS nº 454/2020), não sendo
mais possível identificar a trajetória de infecção pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de
saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde, como dispõe o art. 18, I da Lei 8.080/90;
CONSIDERANDO que a Atenção Básica é a principal porta de entrada às ações e serviços públicos de saúde e ordenadora da Rede;
CONSIDERANDO que toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção,
proteção, tratamento e recuperação da saúde, devendo o atendimento ser adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de
continuidade do tratamento, e que o acesso se dará, preferencialmente, nos serviços de Atenção Básica (Portaria de Consolidação nº 01/2017);
CONSIDERANDO que todos os municípios devem elaborar o seu Fluxo de Atendimento de Síndromes Gripais (SG) e Covid 19 nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS), com o objetivo de orientar os profissionais de saúde atuantes na Atenção Primária quanto às ações de prevenção,
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manejo clínico, vigilância e proteção profissional diante dos casos suspeitos de síndromes gripais e covid 19;
CONSIDERANDO que, de acordo com o Ministério da Saúde (MS), pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não
tenham nenhum problema de saúde associado, ao lado de indivíduos de qualquer idade que tenham comorbidades, como cardiopatias,
hipertensão, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma e puérperas, entre outras;
CONSIDERANDO ser imprescindível a manutenção dos serviços prestados pela Atenção Básica que tenham interface com os grupos que
apresentam condições de risco ao desenvolvimento de complicações por COVID-19, especialmente síndrome da insuficiência respiratória aguda
grave, havendo necessidade de ajuste dos processos de trabalho para a garantia da assistência, a fim de evitar/minimizar os riscos de infecção;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 10/2020- COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS, que apresenta recomendações para as consultas
ambulatoriais de saúde da mulher durante a pandemia de covid 19;
CONSIDERANDO a Nota Informativa nº 05/2020-CGDE/DCCI/SVS/MS, que dispõe sobre a adequação do serviço de saúde para o cuidado às
pessoas acometidas pela hanseníase no contexto da pandemia da Covid 19 no âmbito do SUS;
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 5/2020/CGDR/DCCI/SVS/MS, contendo Orientações sobre as ações de manejo e controle da tuberculose
durante a epidemia do COVID-19;
RESOLVE RECOMENDAR, EMERGENCIALMENTE, à Secretária Municipal de Saúde de Boa Hora (na pessoa do seu Secretário Municipal de
Saúde e do Prefeito Municipal de Boa Hora), em relação aos estabelecimentos que prestam serviços públicos de Atenção Básica no Município de
Boa Hora, que:
O Município ELABORE o Fluxo de Atendimento de Síndromes Gripais (SG) e Covid 19 nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município,
destinado a orientar os profissionais de saúde, atuantes na Atenção Primária, quanto às ações de prevenção, manejo clínico, vigilância e
proteção profissional frente aos casos suspeitos de síndromes gripais e covid 19;
PROMOVA a capacitação dos profissionais de saúde da Atenção Básica nas ações previstas no Fluxo acima referido;
GARANTA, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Postos de Saúde, um espaço destinado, exclusivamente, ao atendimento de
pacientes com sintomas respiratórios, o qual deverá:
Estar localizado, preferencialmente, próxima ao banheiro para uso
individual;
Ser mantido com a janela abertura, porta fechada e com ventilador/ar-condicionado desligado;
Garantir, aos pacientes, a disponibilidade de máscara, papel toalha para higiene nasal e pia para permitir a higienização das mãos
frequentemente, além de dispor de lixeira específica para descarte do lixo contaminado;
4. PRIORIZE o atendimento por demanda espontânea e suspenda o

agendamento de consultas, com a ressalva de que os atendimentos ambulatoriais e

retornos agendados só poderão ser remarcados desde que não se interrompam

tratamentos e avaliação diagnóstica de resultados de exames imprescindíveis para

diagnóstico e conduta em tempo oportuno, devendo ser adotadas todas as cautelas

para evitar a infecção por coronavírus;
PRIORIZE o atendimento por demanda espontânea e suspenda o agendamento de consultas, com a ressalva de que os atendimentos
ambulatoriais e retornos agendados só poderão ser remarcados desde que não se interrompam tratamentos e avaliação diagnóstica de
resultados de exames imprescindíveis para diagnóstico e conduta em tempo oportuno, devendo ser adotadas todas as cautelas para evitar a
infecção por coronavírus;
RECOMENDE aos usuários habituais das UBS, através de massiva divulgação, que só procurem as unidades da Atenção Básica em casos de
doenças agudas ou crônicas agudizadas que necessitem de avaliação imediata;
GARANTA que idosos acima de 60 anos, pacientes com doenças crônicas, gestantes e puérperas terão atendimento prioritário ao chegarem às
UBS e Postos de Saúde;
ORIENTE à gestão da Unidade a manter, sempre, equipe disponível, envolvendo todas as categorias profissionais que atuam na Atenção Básica,
para acolhimento e atendimento de demanda espontânea durante todo o horário de funcionamento da Unidade;
8. ELABORE escala de profissionais, visando à permanência de todas as

categorias durante o horário de funcionamento das UBS e Postos de Saúde. O Diretor

da Unidade deverá observar a carga horária contratada dos profissionais, realizando

remanejamentos para o atendimento de demanda espontânea na unidade, caso

necessário;
ELABORE escala de profissionais, visando à permanência de todas as categorias durante o horário de funcionamento das UBS e Postos de
Saúde. O Diretor da Unidade deverá observar a carga horária contratada dos profissionais, realizando remanejamentos para o atendimento de
demanda espontânea na unidade, caso necessário;
DEVERÁ ser mantido o acompanhamento de gestantes e puérperas, hipertensos, diabéticos, doentes renais, obesos, idosos, portadores de HIV
e pessoas com hanseníase e tuberculose, por se tratarem de grupos com maior vulnerabilidade a desenvolvimento de complicações por covid 19,
devendo ser adotadas estratégias que evitem o comparecimento de tal público à unidade ou que minimizem a possibilidade de aglomeração;
EM RELAÇÃO À SAÚDE DA MULHER, ADOTE medidas para que não ocorra descontinuidade do tratamento ou da investigação de condições
clínicas como neoplasias, Infecções Sexualmente Transmissíveis, sangramento uterino aumentado, entre outras condições cuja interrupção
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possa repercutir negativamente na saúde da mulher;
EM RELAÇÃO À ASSISTÊNCIA AO PRÉ NATAL E AO PUERPÉRIO, que seja mantido o acompanhamento, devendo:
Elaborar protocolo de atendimento durante as consultas e exames pré-natais, de modo a reduzir o risco de contágio por coronavírus;
Capacitar os profissionais de saúde da Atenção Básica no referido protocolo institucional, buscando, para tanto, sempre que necessário, auxílio
técnico das respectivas Regionais de Saúde;
Providenciar o isolamento da área de atendimento às gestantes das demais áreas da Unidade de Saúde, devendo ser disponibilizado álcool em
gel a 70%, bem como realizada orientação e triagem dos sintomas antes da consulta;
Organizar as consultas de pré-natal segundo horário marcado e por bloco de horas (1 gestante a cada 30 minutos), de modo a evitar
aglomerações,
Adotar todas as providências voltadas a minimizar o contato das gestantes e puérperas com outras pessoas e profissionais durante o
atendimento, reduzindo tais contatos aos estritamente necessários, com a garantia de realização das consultas e exames indispensáveis;
Disponibilizar contato telefônico direto e/ou outros meios remotos de comunicação às gestantes, para otimizar o comparecimento à Unidade de
Saúde;
EM RELAÇÃO AOS HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, PORTADORES DE DOENÇAS RENAIS, HIV, OBESOS, IDOSOS E PESSOAS COM
HANSENÍASE E TUBERCULOSE, que seja mantido o acompanhamento de tais grupos, através da adoção das seguintes estratégias e/ou outras
que a gestão julgar aplicáveis, de acordo com a realidade local:
I. Para garantir a segurança dos pacientes e a continuidade da terapia em tempo adequado, os medicamentos por eles utilizados poderão ser
dispensados da seguinte forma:
para um responsável pelo paciente, que deverá apresentar na unidade cópia de identidade, cartão nacional do SUS e cartão de aprazamento do
paciente em tratamento;
no próprio domicílio do paciente, considerando a impossibilidade de enviar um representante e nos casos em que o paciente viva sozinho;
realização de visita domiciliar, regularmente, aos pacientes que apresentam essas condições especiais, devendo os profissionais de saúde
utilizarem os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e adotarem todas as cautelas para evitar o contágio;
<>disponibilização de contato telefônico direto e/ou outros meios remotos de comunicação a tais pacientes, para evitar o comparecimento à
Unidade de Saúde. EM RELAÇÃO AOS PACIENTES RENAIS CRÔNICOS QUE NECESSITAM DE DIÁLISE, BEM COMO ÀS GESTANTES, que
seja garantido o transporte sanitário para viabilizar o acesso ao serviço de diálise, bem como ao Hospital de referência para parto,
respectivamente.Outrossim, na forma do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, segunda parte, da Lei n° 8.625/93, sob penas da legislação
específica, REQUISITA-SE que no prazo de 10 (dez) dias, seja encaminhada à sede da Promotoria de Justiça de Barras, resposta, por escrito,
informando sobre as medidas adotadas para o fiel cumprimento da presente RECOMENDAÇÃO, que deve, necessariamente, estar
acompanhada de documentação comprobatória.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu(s) destinatário(s)
como pessoalmente CIENTE(s) da situação ora exposta, e, portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
Adverte-se que a divulgação da presente recomendação e o fornecimento das informações requisitadas são de caráter obrigatório, sob pena de
configuração dos crimes previstos no artigo 330 do Código Penal, sendo que o descumprimento ensejará a atuação na rápida responsabilização
dos infratores, com a promoção das ações penais e de improbidade administrativa.
Encaminhe-se esta Recomendação para que seja publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público bem como devem ser remetidas
cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP) e ao Procurador Geral do Município de Boa Hora para
conhecimento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Barras (PI), quarta-feira, 14 de abril de 2021.
[Assinado Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça

4. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE CONTROLE EXTERNO DE ATIVIDADE POLICIAL GACEP
[]

4.1. GACEP17243
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INTEGRADO Nº 02/2021
PORTARIA Nº 05/2021
Procedimento Administrativo Integrado. 48ª, 54ª e 56ª Promotorias de Justiça de Teresina. Controle externo concentrado da atividade policial.
Guarda Civil Municipal de Teresina. Protocolo Operacional Padrão (POP). Observância as "competências" definidas na Lei n° 13.022/2014.
Proteção municipal preventiva. Necessidade.
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, conjuntamente às 48ª, 54ª e 56ª Promotorias de Justiça
de Teresina, no exercício de suas atribuições, com esteio no artigo 129, inciso VII, da Constituição Federal; na Lei Complementar Estadual nº
12/93; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015; na Resolução CNMP nº 20/2007; no artigo 8º e seguintes da Resolução CNMP nº 174/2017;
Considerando que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
Considerando que estão sujeitos ao referido controle, na forma do artigo 129, inciso VII, da Constituição Federal, da legislação em vigor, os
organismos policiais relacionados no artigo 144 da Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição,
civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução criminal, conforme prevê o
artigo 1º da Resolução nº 20/2007 do CNMP;
Considerando o teor dos Ofícios nº 38/2020-54ªPJ/MPPI e nº 016/2021-54ªPJ, oriundos da 54ª Promotoria de Justiça de Teresina, noticiando a
realização de prisões em flagrantes por parte de guardas municipais da capital com possíveis atos de diligência aspiratórias;
Considerando que, conforme artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, a Guarda Municipal tem a função de proteger os bens, os serviços e as
instalações municiais, conforme dispuser a lei, não podendo desempenhar, portanto, atividades de polícia ostensiva, de preservação da ordem
pública, de polícia judiciária e de apuração das infrações penais, as quais são essencialmente atribuídas à Polícia Militar e à Polícia Civil,
consoante preveem os §§ 4º e 5º do referido diploma;
Considerando também que, nos termos do artigo 2º, da Lei n° 13.022/2014[1], incumbe as guardas municipais, a função de proteção municipal
preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal;
Considerando que, consoante estabelecem os incisos II, III e V, do artigo 5º da Lei nº 13.022/2014, são atribuições específicas das guardas
municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais, prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações
penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; atuar, preventiva e
permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; e
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colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas,
consoante estabelecem, respectivamente, os incisos II e V, do artigo 5º, da Lei nº 13.022/2014;
Considerando, inclusive, que à guarda municipal compete garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e
imediatamente quando deparar-se com elas, devendo encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração,
preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário, consoante estabelecem os incisos XIII e XIV, do artigo 5º, da Lei nº
13.022/2014;
Considerando que o inciso XVI, do citado dispositivo legal, também estabelece competir à Guarda Municipal o desenvolvimento de ações de
prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das
esferas estadual e federal;
Considerando a necessidade de distinguir os casos de flagrante delito da realização de diligências apuratórias por parte de pessoas que não
detém competência constitucional para assim proceder, consoante entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça exarado nos
julgamentos do Recurso Especial nº 1854065[2] e Habeas Corpus nº 561.329[3];
Considerando também que o Relatório de Levantamento da Gestão e dos Recursos Organizacionais da Guarda Municipal de Teresina (TC nº
004880/2020), realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, recomendou a elaboração de um instrumento formal que estabeleça as
atribuições e os procedimentos operacionais padrões a serem adotados em situações de normalidade;
Considerando ainda a inexistência de Protocolo Operacional Padrão acerca da atuação da Guarda Civil Municipal de Teresina na realização de
prisões em flagrante, conforme informado no Ofício nº 218/2020-GAB/CMT, juntado aos autos da Notícia de Fato nº 10/2020, bem como a
necessidade de tal documento para o adequado desempenho das atividade de atribuições do órgão, em especial diante da dinâmica de situações
diversas que se apresentam aos guardas municipais e da imprescindibilidade de observação dos limites e do respeito aos direitos e garantias
fundamentais dos cidadãos;
Considerando que são princípios mínimos de atuação das guardas municipais a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da
cidadania e das liberdades públicas, a preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas e o patrulhamento preventivo,
consoante estatuem, respectivamente, os incisos I, II e III do artigo 3º da Lei nº 13.022/2014);
Considerando que são princípios da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), conforme estabelece o artigo 4º,
incisos I, III, e V, da Lei nº 13.675/2018[4], o respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivos; a proteção dos
direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais e promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana; e a eficiência na repressão e
na apuração das infrações penais;
Considerando que o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos
procedimentos empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltada
para a persecução penal e o interesse público, atentando, especialmente, para o respeito aos direitos fundamentais assegurados na Constituição
Federal e nas leis; a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público; a prevenção ou a correção de
irregularidades, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade de investigação criminal; a superação de falhas na produção
probatória, inclusive técnicas, para fins de investigação criminal, conforme disposições do artigo 4º, incisos I, II, V e VI, da Resolução nº 20/2007
do CNMP;
Considerando, por fim, que o cenário apresentado evidencia a necessidade de adoção imediata de providências por parte do Ministério Público,
relativa ao controle externo da atividade policial tanto na esfera do controle difuso quanto do concentrado;
Considerando que o Ministério Público poderá instaurar procedimento administrativo visando sanar as deficiências ou irregularidades detectadas
no exercício do controle externo da atividade policial, consoante estabelece o §2º do artigo 4º da Resolução nº 20/07 do CNMP, devendo o
GACEP atuar em auxílio e/ou integrado ao Promotor de Justiça natural, conforme prevê o parágrafo único, do artigo 14 da Resolução CPJ/MPPI
nº 06/2015;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo Integrado nº 02/2021, com supedâneo nos incisos II e III, do artigo 8º, da Resolução
CNMP nº 174/2017, conjuntamente às 48ª, 54ª e 56ª Promotorias de Justiça de Teresina, com a finalidade de fomentar, acompanhar e fiscalizar a
implementação de Procedimento Operacional Padrão - POP acerca das atribuições da Guarda Civil Municipal de Teresina, em especial quanto
aos estreitos limites configuradores das situações de flagrância delitiva, determinando-se:
Sejam comunicados o CAOCRIM, o CSMP e a 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, acerca da instauração do presente
procedimento, com envio de cópia da portaria, via e-mail;
Sejam oficiados o COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE TERESINA e a COORDENADORIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA SOCIAL E PATRIMONIAL, cientificando-os da instauração do presente procedimento e requisitando, com fundamento no artigo 36,
inciso XIV, alínea b, da Lei Complementar nº 12/1993[5], no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a adoção de providências efetivas quanto à:
b.1) Elaboração de normativo estabelecendo Procedimento Operacional Padrão - POP acerca das atribuições da Guarda Civil Municipal de
Teresina definidas em lei, em especial quanto aos estreitos limites configuradores das situações de flagrância delitiva, inclusive com a fixação de
cronograma para a criação, a estruturação e a efetiva implantação;
b.2) Orientação, de imediato, aos guardas municipais para que se abstenham de empreender diligências investigativas na ocasião de eventuais
prisões em flagrantes, bem como de abordar qualquer cidadão em razão da mera suspeita de delito, com vistas a prevenir potenciais ilegalidades
que possam vir a ocorrer no desempenho de suas funções;
c) Sejam juntados ao presente procedimento os documentos acostados na Notícia de Fato nº 10/2020 (SIMP nº 000154-225/2020), devendo este
ser arquivado, com a devida baixa e movimentação no Sistema.
Registre-se no SIMP.
Publique-se no DOEMP/PI.
Distribua-se a um dos membros do GACEP.
Teresina, 05 de maio de 2021.
Fabrícia Barbosa de Oliveira
Promotora de Justiça
Coordenadora do GACEP

Mirna Araújo Napoleão Lima
Promotora de Justiça
Membro do GACEP

Emmanuelle Martins N. D. R. Belo
Promotora de Justiça
Membro do GACEP

Francisco de Assis R. de S. Júnior
Promotor de Justiça
Membro do GACEP

Elói Pereira de Sousa Júnior
Promotor de Justiça
48ª Promotoria de Justiça

Liana Maria Melo Lages
Promotora de Justiça
56ª Promotoria de Justiça

Gianny Vieira de Carvalho
Promotora de Justiça
54ª Promotoria de Justiça
[1] Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais.
[2] RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÃO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste óbice à prisão em situação de flagrância, efetivada por guardas municipais ou qualquer
outra pessoa, não havendo falar, em tais casos, em ilicitude das provas daí decorrentes; 2. Na hipótese, entretanto, após denúncia anônima,
guardas municipais abordaram o réu e, com ele não encontrando entorpecentes, seguiram até terreno localizado nas proximidades, onde foram
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apreendidos, além de maconha, 10 reais, um filme plástico utilizado para embalar a droga e documento relativo à execução criminal do réu. 3.
Desempenhada atividade de investigação, deflagrada mediante denúncia anônima, que desborda da situação de flagrância, deve ser mantido o
reconhecimento da invalidade das provas dela decorrentes. 4. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1854065 SP 2019/0377094-5, Relator:
Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 08/06/2020)
[3] HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA
MUNICIPAL. ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA
CAUSA NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a revista pessoal
executada por guardas municipais, sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do
art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal.2. Tendo a busca pessoal ocorrido sem estar o paciente em situação de
flagrância, após dias da prática do crime, por guardas municipais que o abordaram sem fundadas razões, apenas por reconhecer sua foto em
postagens na rede social comunitária, realizando verdadeira atividade de investigação, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova.3.
Habeas corpus concedido para declarar ilegal a apreensão e, consequentemente, absolver o paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP. (HC
561.329/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020)
[4] Disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição
Federal; cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS); institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp).
[5] "Art. 36 - Além das funções previstas na Constituição Federal, Constituição Estadual, nesta e noutras leis, compete ainda ao Ministério
Público: XIV - exercer o controle externo da atividade policial, através de medidas judiciais e administrativas, visando assegurar a
indisponibilidade da persecução penal e a correção de ilegalidade e abusos do poder, podendo: b) requisitar providências para sanar a omissão
indevida ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso do poder;"

5. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

5.1. EXTRATO DE CONVÊNIO17240
REFERÊNCIA:Convênio de Estágio
PARTES: Ministério Público do Estado do Piauí/ CNPJ n°05.805.924/0001-89
Instituto dePós-Graduação LTDA/C.N.P.J sob o CNPJ 04.688.977/0027-33.
REPRESENTANTES: Carmelina Maria Mendes de Moura/Paulo José de Santana.
OBJETO: Proporcionar aos estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de pós-graduação da CONVENIADA a
oportunidade de realização de estágio na CONVENENTE, visando aprimoramento profissional em complemento do processo ensino e
aprendizagem de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando
para a vida cidadã e para o trabalho.
VIGÊNCIA:48(quarenta e oito) meses
DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2021.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA:19.21.0438.0003908/2021-41

6. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

6.1. AVISO DE LICITAÇÃO 17241
AVISO DE LICITAÇÃO
(REPUBLICAÇÃO)
TOMADA DEPREÇONº02/2021
OBJETO:O objeto desta licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a execução de
reforma completa no imóvel sede da Promotoria de Justiça de União, localizada na RuaAnfrísioLobão, S/N, bairro Centro,UniãoPI, de acordo com
as especificações técnicas discriminadas no anexo I (Projeto Básico).
TIPO:MenorPreço
TOTAL DE LOTES:LoteÚnico(obra).
VALOR TOTAL:R$ 393.571,63 (trezentos e noventa e três mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos).
ENDEREÇO:Coordenadoria de Licitações e Contrato, Procuradoria Geral de Justiça, localizada na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro,
Teresina-PI.
EDITAL DISPONÍVEL:a partir de14de maiode 2021 no siteWWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos.
CADASTRAMENTO PRÉVIO
Licitantes Não Cadastrados:até o dia28/05/2021 (horário local)
ENTREGA DO ENVELOPE "PROPOSTADE PREÇOS"
Até o dia 31/05/2021, às 09:00 (horário local)
SESSÃO DE ABERTURA:dia31/05/2021, às 09:00 (horário local)
DATA:13demaiode 2021.
INFORMAÇÕES:pregoeiro@mppi.mp.br
PRESIDENTE DA CPL:CleytonSoares da Costa e Silva

6.2. AVISO DE LICITAÇÃO17253
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº17/2021
OBJETO:Constitui objeto desta licitação a seleção de proposta mais vantajosa para oregistro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a
eventual aquisição de material permanente(equipamentos de segurança e iluminação), conforme as especificações contidas no Termo de
Referência (Anexo I).
TIPO:MenorPreço
TOTAL DELOTES:7
VALOR TOTAL:511.992,25 (quinhentos e onze mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos).
ENDEREÇO:www.comprasgovernamentais.gov.br
ENTREGA DAS PROPOSTAS:a partir do dia14de maiode 2021.
DATA DA SESSÃO:27/05/2021, às 09:00 (horário de Brasília).
INFORMAÇÕES:pregoeiro@mppi.mp.br
DATA:13demaiode 2021
PREGOEIRO:CleytonSoares da Costa e Silva
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7. OUTROS
[]

7.1. 20ª ZONA ELEITORAL - SÃO JOÃO DO PIAUÍ17250
SIMP 000099-192/2020
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato Eleitoral instaurada a partir de atendimento realizado via whatsapp a Sra. a. Liliane Raquel Paes de Oliveira, a qual
relatou, em síntese, que é enfermeira do município de São João do Piauí e que durante o período eleitoral sofreu várias perseguições políticas
por parte da Secretaria de Saúde do Município consistente no não recebimento de gratificação paga a outros servidores.
É o breve relatório
Verifica-se nos autos que a Representante relatou a ocorrência de perseguição política consistente no não recebimento de gratificação paga a
outros servidores. Ocorre que, a própria Representante informa a justificativa do não recebimento da gratificação: ausência de produção.
Com efeito, afirmou a noticiante a coordenadora de atenção básica lhe mandou a seguinte mensagem: "Não recebeu pq não tem PRODUÇÃO!
Fácil de comprovar. E antes que morra de ódio de mim, que nada tenho haver com isso, procure trabalhar, pq aí vc recebe por ele".
Assim, das informações e documentos juntados aos autos, verifica-se que não há irregularidades quanto à seara eleitoral, devendo, pois, ser
arquivado.
Ressalta-se que o conteúdo extremamente genérico da narrativa aponta para um possível insucesso de eventual investigação a ser instaurada,
ou mesmo para a utilização da máquina pública em casos onde não haja irregularidade.
Ante o exposto, determino o arquivamento do procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução nº 174, de 4 de julho
de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. 1
Deixo de submeter a presente decisão de arquivamento da NOTÍCIA DE FATO à homologação dos Órgãos Revisão, com fundamento no art. 5º
2da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, bem como na Diretriz nº 193 do Provimento nº
01/15 da Corregedoria do Ministério Público Federal (CMPF) e art. 574 da Portaria PGE nº 01/2019.
Cientifique-se a noticiante.
Encaminhe-se cópia à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí para adoção das medidas legais que entender cabíveis.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio. Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e
de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público do Estado do Piauí - CACOP-MPPI, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
São João do Piauí-PI, 09 de maio de 2021.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça
SIMP 0000185-192/2020
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Notícia de Fato Eleitoral instaurada a partir de denúncia, da advogada do PT de João Costa, de que estaria havendo compra de votos
numa casa, no dia das eleições.
É o breve relatório.
Após receber a denúncia de advogada do PT de João Costa de que estaria havendo compra de votos numa casa, em frente ao local de votação,
na localidade Cambraia, o Promotor Eleitoral subscritor acionou a polícia militar, através do Capitão Edilson e do Major Nivaldo, para
comparecerem ao local. Não há notícias, até o momento, da constatação de ilegalidades.
Assim, desnecessária a tramitação do feito.
Ante o exposto, determino o arquivamento do procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução nº 174, de 4 de julho
de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. 1
Deixo de submeter a presente decisão de arquivamento da NOTÍCIA DE FATO à homologação dos Órgãos Revisão, com fundamento no art. 5º
2da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, bem como na Diretriz nº 193 do Provimento nº
01/15 da Corregedoria do Ministério Público Federal (CMPF) e art. 574 da Portaria PGE nº 01/2019.
Cientifique-se a noticiante.
Encaminhe-se cópia à 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí para adoção das medidas legais que entender cabíveis.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público do Estado do
Piauí - CACOP-MPPI, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
São João do Piauí-PI, 09 de maio de 2021.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça
SIMP 000053-192/2020
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de informação encaminhada via aplicativo "WhatsApp", no dia 08.09.2020, noticiando que o plano de pesquisa eleitoral registrado em
03.09.2020, consta o povoado Roça Velha, que não pertence ao Município de São João do Piauí, mas ao Município Socorro do Piauí.
Verifica-se que há processo judicial que tramitou perante o Juízo da 20ª Zona Eleitoral sobre os fatos que são objetos do presente procedimento.
Assim, o arquivamento do presente procedimento é medida que se impõe, pois não há que se falar em qualquer tipo de ilícito eleitoral, não
existindo evidências mínimas que pudessem ser um ponto inicial para encetar uma investigação.
Ante o exposto, determino o arquivamento do procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso III, da Resolução nº 174, de 4 de julho
de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP1.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º2 da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, bem como na Diretriz nº 193 - do
Provimento nº 01/15 da Corregedoria do Ministério Público Federal (CMPF) e art. 574 da Portaria PGE nº 01/2019.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se o noticiante do teor desta decisão, informando-lhe do prazo de 10 dias para recurso.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o CACOP - Centro Operacional de Defesa do Patrimônio Público, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria.
São João do Piauí-PI, 20 de fevereiro de 2021.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça

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

8.1. GRUPO DE TRABALHO PARA AUXÍLIO E EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
DE PICOS-PI17264
Notícia de Fato
SIMP nº 000035-421/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tratam-se os autos de Denúncia protocolada sob o nº 1903.2020, encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público à Secretaria do Grupo
Regional de Promotorias integradas de Picos, atuando na área de combate ao COVID-19, noticiando suposta irregularidade, por parte da
Secretaria Municipal de Educação de São João da Canabrava-PI, na entrega de cestas básicas para os alunos da rede Pública Municipal de
ensino.
Alega, em síntese, que professores da rede municipal estariam se beneficiando dos kits de cestas básicas que seriam destinadas aos alunos e
beneficiários do Bolsa Família.
Realizado os procedimentos de praxe, foi notificado a Sra. Maria Arlete de Araújo Magalhães dos Anjos, para complementar as suas declarações
apresentando fatos específicos que se confirmassem demanda que envolve matéria de patrimônio público, bem como que fosse realizado
pesquisa junto ao acervo extrajudicial do Grupo Regional de Promotorias Integradas de Picos-PI, a fim de fosse verificado se existia
procedimento instaurado que englobasse o objeto deste feito.
ID: 32823645, certifica que que após realizar pesquisa junto ao acervo extrajudicial do Grupo Regional de Promotorias Integradas de Picos-PI, foi
localizado os procedimentos de n. 000034-421/2020 e o procedimento 000040-411/2020 que versa sobre a fiscalização dos gastos públicos do
Município de São João da Canabrava, atestando, ainda, que decorreu o prazo sem a manifestação da Sra. Arlete não apresentou manifestação.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos
probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
Pois bem! O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o
lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial
formal por inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato desprovidas de elementos de prova ou de informação
mínimos para o início de uma apuração.
Ora, a notícia em lume foi prestada sem especificar qualquer fato concreto pretérito a ser perseguido, e, embora notificada a noticiante não se
manifestou para complementar as suas declarações, não se confirmando demanda que envolva matéria de patrimônio público, sendo necessário
o seu arquivamento.
Ressalta-se que, em breve consulta ao acervo extrajudicial do Grupo Regional de Promotorias Integradas de Picos-PI, foi localizado os
procedimentos de n. 000034-421/2020 cujo objeto é apurar irregularidade, por parte da Secretaria Municipal de Educação de São João da
Canabrava-PI, na entrega de cestas básicas para os alunos da rede Pública Municipal de ensino e o procedimento 000040-411/2020, que versa
sobre a fiscalização dos gastos públicos do Município de São João da Canabrava-PI.
Ex positis, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Notificações necessarias. Dê-se baixa no SIMP.
Paulistana-PI, 04 de maio de 2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 01º Promotoria de Esperantina Respondendo pela Promotoria de Justiça de Paulistana- Portaria PGJ/PI
nº 3441/2019
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