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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. PAUTA DA 1341ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 04
DE JUNHO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.17561
PAUTA DA 1341ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 04 DE JUNHO DE 2021, ÀS 09:00
HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
1. APRECIAÇÃO DA ATA DA 1340ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2021,
ENCAMINHADACÓPIADOEXTRATOAOSCONSELHEIROS.
2. JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1 RELATOR DR. LUÍS FRANCISCO RIBEIRO
2.1.1 Procedimento Preparatório nº 025/2020 (SIMP Nº 000205-030/2019). Processo físico. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI.
Assunto: Apurar irregularidades na demora para marcação de exame de ultrassonografia transvaginal, através da Rede Pública Municipal de
Saúde, nesta Capital. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.2 Inquérito Civil (SIMP Nº 000008-252/2018). Processo físico. Origem: 56ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: Apurar
irregularidades no comércio de mercadorias nas seguintes Unidades Prisionais: Penitenciária Feminina de Teresina, Colônia Agrícola Major
César Oliveira, Penitenciária Irmão Guido e Penitenciária Professor José Ribamar Leite, todas nesta Capital. Promoção de Arquivamento.
Promotora de Justiça: Liana Maria Melo Lages. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.3 Inquérito Civil nº 35/2018 (SIMP Nº 000568-206/2018). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí - PI. Assunto: Apurar
possível ato de improbidade praticado pelo Procurador-geral do Município de Uruçuí - PI, por atuação paralela na advocacia privada. Promoção
de Arquivamento. Promotor de Justiça: Edgar dos Santos Bandeira Filho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.4 Inquérito Civil (SIMP Nº 000062-172/2017). Processo eletrônico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: Apurar a
ocorrência de alagamento em residências localizadas nas Ruas Professor Joca Vieira e Coronel Costa Araújo, Bairro de Fátima, Teresina - PI,
supostamente ocasionado após a construção de um canal de passagem de água com elevação da via asfáltica. Promoção de Arquivamento.
Promotora de Justiça: Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.5 Procedimento de Investigação Criminal nº 01/2019 (SIMP Nº 000030-199/2017). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Cocal PI. Assunto: Averiguar o atraso do pagamento dos vencimentos dos servidores públicos de Cocal - PI, referente ao ano de 2008. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco Túlio Ciarlini Mendes. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.6 Procedimento de Investigação Criminal nº 12/2021 (SIMP Nº 000100-046/2020). Processo físico. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de
Teresina - PI. Assunto: Apurar a ocorrência de crimes contra a ordem tributária, praticados pelos gestores da empresa JORGE JOSE DA SILVA
MERCADORIAS. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Plínio Fabrício de Carvalho Fontes. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.7 Inquérito Civil (SIMP Nº 000074-065/2018). Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba - PI. Assunto: Apurar a ausência
de médico plantonista na Santa Casa de Misericórdia, no Município de Parnaíba - PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Antenor
Filgueiras Lôbo Neto. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.8 Inquérito Civil (SIMP Nº 000311-212/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras - PI. Assunto: Apurar a ausência
da realização de concurso público para contratação de servidores na Câmara Municipal de Alegrete do Piauí - PI, no ano de 2004. Promoção de
Arquivamento. Promotora de Justiça: Karina Araruna Xavier. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.9 Inquérito Civil (SIMP Nº 000303-212/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras - PI. Assunto: Acompanhar o
planejamento, execução orçamentária e prestação de contas da Câmara Municipal de Alegrete do Piauí - PI, referente aos anos de 2004 e 2005.
Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Karina Araruna Xavier. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.10 Inquérito Civil (SIMP Nº 000338-212/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras - PI. Assunto: Verificar possíveis
irregularidades na comercialização de agrotóxicos na cidade de Fronteiras - PI, referente ao ano de 2006. Promoção de Arquivamento. Promotora
de Justiça: Karina Araruna Xavier. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.1.11 Inquérito Civil (SIMP Nº 000297-212/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras - PI. Assunto: Apurar
irregularidades no licenciamento do posto de combustível Itaúna Agropecuária e Mecanização Ltda., localizado na Zona Rual de Fronteiras - PI,
referente ao ano de 2005. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Karina Araruna Xavier. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.2 RELATORA DRA. IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
2.2.1 Inquérito Civil (SIMP nº 000865-166/2016). Processo Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Padre Água Branca-PI. Assunto: Apurar
as condições de trabalho das equipes de saúde bucal do município de Água Branca. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Mário
Alexandre Costa Normando. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.2 Inquérito Civil (SIMP n° 000025-231/2019). Processo Físico. Origem: Promotoria de Justiça de Jardim do Mulato-PI. Assunto: Apurar
possível abuso de instrumentos acústicos e sonoros no município de Jardim do Mulato/PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça:
Valesca Caland Noronha. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.3 Procedimento Preparatório (SIMP nº 000045-231/2019). Processo Físico. Origem: Promotoria Justiça de Regeneração-PI. Assunto:
Averiguar a situação de paciente com transtorno mental atendido no CAPS de Angical do Piauí que supostamente abandonou o tratamento.
Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.4 Procedimento Preparatório (SIMP nº 000686-170/2020). Processo Físico. Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração-PI. Assunto:
Apurar danos causados ao meio ambiente em realização de eventuais queimadas inadequadas no município de Jardim do Mulato-PI. Promoção
de Arquivamento. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.5 Inquérito Civil (SIMP nº 000004-172/2016). Processo Físico. Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina - Meio Ambiente. Assunto:
Apurar poluição sonora causada pela utilização de paredões de som no bairro Promorar. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Gianny Vieira de Carvalho. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.6 Notícia de Fato (SIMP n° 000074-107/2021). Processo Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: Apurar suposta
contratação temporária realizada pelo município de São João da Varjota-PI fora das hipóteses excepcionalmente previstas em lei. Recurso contra
promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Vando da Silva Marques. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.7 Notícia de Fato (SIMP n° 000112-046/2020). Processo Físico. Origem: 6° Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Apurar suposto
ilícito tributário por irregularidades no recolhimento do ITCMD (Imposto de transmissão causa mortis e doação) - art. 1° da lei n° 8.137/90.
Recurso contra promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Plínio Fabrício de Carvalho Fontes. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção
Tavares Rodrigues.
2.2.8 Inquérito Civil (SIMP n° 000327-206/2017). Processo Físico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: Apurar suposto atraso
no pagamento dos salários dos servidores contratados do Hospital Senador Dirceu Arcoverde. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:
Edgar dos Santos Bandeira Filho. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
2.2.9 Procedimento Investigatório Criminal (SIMP nº 000309-208/2018). Processo Físico. Origem: Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus.
Assunto: Apurar possíveis crimes de falsidade ideológica e falsificação de documentos públicos constatados durante a tramitação do Processo
0000759-98.2016.8.18.0042 da Vara Agrária de Bom Jesus. Promoção de arquivamento parcial. Promotor de Justiça: Paulo Maurício Araújo
Gusmão. Relatora: Dra. Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.
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2.2.10 Procedimento Preparatório (SIMP n° 000145-166/2019). Processo Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto:
Apurar possíveis irregularidades perpetradas pelos servidores Ernane Pereira Lima, Bárbara Carvalho Costa e Francisco Júnior Pereira Lima no
município de Hugo Napoleão. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Mário Alexandre Costa Normando. Relatora: Dra. Ivaneide
Assunção Tavares Rodrigues.
2.3 RELATOR DR. HOSAÍAS MATOS DE OLIVEIRA
2.3.1 Inquérito civil (SIMP nº 000112-172/2016). Processo físico. Origem: 24ª Promotoria
de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar suposta poluição sonora gerada pelas atividades do empreendimento PIAUÍ LOG. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.3.2 Procedimento preparatório (SIMP nº 000028-172/2020). Processo físico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar a
supressão de indivíduo arbóreo (angico branco) em frente ao empreendimento AUDI CENTER TERESINA. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Dra. Gianny Vieira de Carvalho. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.3.3 Inquérito civil nº 06/2018 (SIMP nº 000743-179/2018). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Jaicós. Assunto: Averiguar o
cumprimento das determinações da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) pelo Poder Legislativo de Campo Grande do Piauí.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Karine Araruna Xavier. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.3.4 Procedimento preparatório nº 26/2020 (SIMP nº 000259-030/2019). Processo físico. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Assunto: Apurar irregularidades na demora para marcação de consultas com psicopedagogo e médico psiquiatra na rede pública municipal de
saúde. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Eny Marcos Vieira Pontes. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.3.5 Inquérito civil (SIMP nº 000229-101/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Averiguar a
ocorrência de irregularidades na prestação de serviço de transporte escolar no âmbito da rede pública municipal de ensino de São José do Peixe,
bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.3.6 Inquérito civil nº 05/2010 (SIMP nº 000143-254/2017). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Marcos Parente. Assunto:
Apurar irregularidades referentes aos gastos excessivos com compra de combustíveis, nos meses de janeiro a março de 2010, pelo Município de
Antônio Almeida. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. João Batista de Castro Filho. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.3.7. Procedimento investigatório criminal (SIMP nº 000392-046/2019). Processo físico. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
Apurar suposto crime contra a ordem tributária (art 2º, II, da Lei nº 8.137/1990). Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Plínio
Fabrício de Carvalho Fontes. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.3.8. Procedimento administrativo (SIMP nº 000213-088/2020). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto:
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 Dom Expedito Lopes. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Micheline Ramalho Serejo
da Silva. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.3.9. Procedimento administrativo (SIMP nº 000179-004/2019). Processo físico. Origem:
32ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar a suposta existência de práticas ofensivas ao direito do consumidor Jair Almeida Sousa
por parte do plano de saúde Medplan, que negou realização de cirurgia ortopédica para o paciente. Recurso contra a decisão de arquivamento.
Promotora de Justiça: Dra. Maria das Graças Monte Teixeira. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira.
2.3.10. Notícia de fato (SIMP nº 001500-369/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: Notícia de
suposta aglomeração de pessoas na inauguração do Mix Atacarejo em Parnaíba, em 21 de maio, na rua projetada, 67- Reis Veloso. Recurso
contra a decisão de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Cristiano Farias Peixoto. Relator: Dr. Hosaías Matos de Oliveira. Relator: Dr.
Hosaías Matos de Oliveira.
2.4 RELATOR DR. FERNANDO MELO FERRO GOMES
2.4.1 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000234-101/2019. Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Averiguar a
ocorrência de supostas irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede pública municipal de ensino de Francisco Ayres, bem como
tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: José de Arimatéa Dourado Leão. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.2 Procedimento Preparatório - SIMP nº 000034-242/2018. Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Redenção do Gurgueia.
Assunto: Apurar irregularidades na aquisição de imóvel por parte do Município de Redenção do Gurgueia/PI. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.3 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000282-107/2019. Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: Apurar
possível descumprimento da norma contida no art. 30 da Lei Municipal 1529/1996 pela Prefeitura Municipal de Oeiras, exigindo carga horária
superior a 30 horas semanais prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Vando
da Silva Marques. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.4 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000588-206/2016. Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí. Assunto: Apurar suposta
contratação pelo Município de Uruçuí de empresa impedida de contratar com o poder público. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Edgar dos Santos Bandeira Filho. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.5 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000197-088/2019. Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Averiguar
notícia de suposta perseguição política praticada pelo Prefeito do Município de São José do Piauí, José Bezerra Neto, em desfavor de Maria
Lucinete de Sousa Leite, por ter trocado a referida de seu local de trabalho por motivação de cunho político. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Micheline Ramalho Serejo da Silva. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.6 Procedimento Investigatório Criminal - SIMP nº 000229-197/2019. Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Luís Correia.
Assunto: Apurar suposta irregularidade no INCRA. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Galeno Aristóteles Coêlho de Sá. Relator:
Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.7 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000022-276/2018. Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto:
Elaboração e oportuna implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no município de São Francisco de Assis do Piauí-PI.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Emanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.4.8 Inquérito Civil Público - SIMP nº 000135-025/2017. Processo físico. Origem: 36ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
suposto pagamento ilícito de plantões extras a médicos do Hospital de Urgências de Teresina - HUT ano de 2012. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Edilsom Pereira de Farias. Relator: Fernando Melo Ferro Gomes.
2.5 RELATORA DRA. RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
2.5.1 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000007-030/2020). Processo físico. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:
Apurar possíveis irregularidades na investidura da presidência do Conselho Municipal de Saúde e atual composição de sua mesa diretora.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.2 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000165-027/2019). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:
Apurar possíveis irregularidade no funcionamento da Sala de Estabilização da Maternidade Dona Evangelina Rosa. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.3 Inquérito Civil (SIMP Nº 000296-212/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras. Assunto: Fiscalizar os
estabelecimentos que promovem festas e similares, bem como cobrar as pessoas físicas e jurídicas que organizam tais eventos, para que elas
observem os mandamentos da Lei nº 8.069. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Karine Araruna Xavier. Relatora: Dra. Raquel de
Nazaré Pinto Costa Normando.
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2.5.4 Procedimento Preparatório (SIMP Nº000040-030/2021). Processo físico. Origem: 36ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Apurar
possíveis irregularidades no comprometimento dos serviços de saúde da capital, em decorrência da paralisação das atividades intentada por
profissionais de enfermagem da FMS. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Edilsom Farias. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto
Costa Normando.
2.5.5 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000020-030/2017). Processo físico. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:
Apurar irregularidades quanto a possível imprudência ou negligência médica no Hospital de Urgência de Teresina - HUT. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Eny Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.6 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000031-027/2020). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:
Apurar conduta antiética de biomédico do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Eny
Marcos Vieira Pontes. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.5.7 Inquérito Civil (SIMP Nº 000066-085/2015). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Avelino Lopes. Assunto: Apurar possível
ocorrência, em tese, de ato de improbidade administrativa consistente na malversação de verbas públicas, atribuído à Anubete Angelino Pereira
no período de 2010 e 2011. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Luciano Lopes Sales. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto
Costa Normando.
2.5.8 Inquérito Civil (SIMP Nº 000022-022/2015). Processo físico. Origem: 48ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Apurar danos na
estrutura do Instituto Médico Legal (IML) quanto à má conservação do patrimônio público e ausência de recursos materiais para desempenho dos
serviços de perícia criminal. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Deborah Abbade Brasil de Carvalho. Relatora: Dra. Raquel de
Nazaré Pinto Costa Normando.
3. PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
3.1 E-DOC
3.1.1 E-DOC Nº 07010090671202117. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria SIMP
000009-101/2021, que tem como objeto acompanhar, fiscalizar e garantir o pleno funcionamento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
no MUNICÍPIO DE FLORIANO, como parte das ações desenvolvidas na execução do Projeto Institucional "MPPI Sempre Presente na Garantia
do SUAS".
3.1.2 E-DOC Nº 07010090672202161. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato Nº 08/2021 (SIMP: 000033-027/2021), através do Termo de Autuação em anexo, em razão de manifestação encaminhada pela Ouvidoria do
Ministério Público do Estado do Piauí, que noticia convocação de servidores acima de 60 anos da Agência de Desenvolvimento Habitacional ADH, para o retorno ao trabalho presencial, de forma imediata, sob pena de "corte" no controle de ponto.
3.1.3 E-DOC Nº 07010090673202114. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca - PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
investigação do Procedimento Preparatório n.º 41/2020 (SIMP n.º 000610-174/2020), com a finalidade de investigar denúncia de morte de um
recém-nascido por possível erro e negligência dos profissionais de saúde que atuam na maternidade do município de Piracuruca.
3.1.4 E-DOC Nº 07010090677202194. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano - PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº 21/2021
E Recomendação Administrativa Nº 05/2021 PA - 000019-101/2021, que tem como objeto acompanhar, fiscalizar e garantir a execução dos
Planos Nacional, Estadual e Municipal de vacinação contra a Covid-19 no MUNICÍPIO DE ARRAIAL, visando garantir a imunização da população
à luz dos princípios constitucionais da administração pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para o
cumprimento dos Planos de imunização.
3.1.5 E-DOC Nº 07010090674202151. Origem: GAECO. Assunto: comunicação de comunicar o arquivamento do Procedimento Administrativo de
Auxílio nº 28/2020, protocolo SIMP 000049-216/2020.
3.1.6 E-DOC Nº 07010090681202152. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria 022/2021 E
Recomendação Administrativa Nº 06/2021(PA - 000020-101/2021), que tem como objeto Acompanhar, fiscalizar e garantir a execução dos
Planos Nacional, Estadual e Municipal de vacinação contra a Covid-19 no MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES.
3.1.7 E-DOC Nº 07010090684202196. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório Nº 29/2020 (SIMP Nº 000093-027/2020), em face da necessidade de dar continuidade ao acompanhamento da
demanda.
3.1.8 E-DOC Nº 07010090685202131. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de PORTARIA DE CONVERSÃO
Nº 047/2020 que converteu a NOTÍCIA DE FATO Nº N. 02/2020 - SIMP 000088-179/2020 no INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 011/2020.
3.1.9 E-DOC Nº 07010090688202174. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento Nº
001104-100/2020.
3.1.10 E-DOC Nº 07010090692202132. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 42/2019, SIMP Nº 000794-179/2019, Ref. Processo nº 0000078-78.2019.8.18.0057.
3.1.11 E-DOC Nº 07010090693202187. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de a instauração do
Procedimento Administrativo Nº 04/2021 (SIMP 000035-027/2021), a fim de acompanhar as eleições do Conselho Estadual de Saúde do Piauí
para a Gestão 2021/2023, através da Portaria n° 09/2021.
3.1.12 E-DOC Nº 07010090696202111. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n.º 13/2020 em Inquérito Civil n.º 06/2021, através da Portaria n.º 12/2021, a qual segue em anexo, com a finalidade
de investigar ato de limitação de acesso de transporte particular em via pública por parte do Prefeito Municipal de São João da Fronteira/PI.
3.1.13 E-DOC Nº 07010090698202118. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de o arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000426-184/2019.
3.1.14 E-DOC Nº 07010090702202131. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo PA Nº 000005-102/2020, que tem como objeto fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do Conselho
Tutelar do Município de Nazaré do Piauí no ano de 2020.
3.1.15 E-DOC Nº 07010090705202173. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de Recomendação Nº 15
/2021.
3.1.16 E-DOC Nº 07010090703202184. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de Inquérito
Civil 009/2012; 010/2012; 012/2012 - SIMP Nº 0000106-189/2016.
3.1.17 E-DOC Nº 07010090706202118. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de PORTARIA Nº
02/2021 que tem como objeto: Averiguar violação e garantir direitos fundamentais dos menores Y.V.P.N. e P.R.P.P, supostamente
negligenciados por sua genitora Maraysa Maria Paz Nascimento, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam
necessárias para a garantia dos direitos fundamentais.
3.1.18 E-DOC Nº 07010090709202151. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo do presente ICP n° 000180237/2018, com novo vencimento em 22/11/2021, devido à necessidade de novas diligências.
3.1.19 E-DOC Nº 07010090711202121. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento NF
SIMP Nº 000176-101/2020.
3.1.20 E-DOC Nº 07010090713202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de Recomendação Nº 19
/2021 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.
3.1.21 E-DOC Nº 07010090715202117. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento Notícia de Fato
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nº: 04/2021 - SIMP nº 000098-199/2021.
3.1.22 E-DOC Nº 07010090716202153. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí - PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000351-184/2018.
3.1.23 E-DOC Nº 07010090717202114. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Portaria de
Prorrogação de Prazo - ICP nº 000236-276/2017.
3.1.24 E-DOC Nº 07010090718202142. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí - PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato, registrada no SIMP sob nº 000380-184/2016.
3.1.25 E-DOC Nº 07010090721202166. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Arquivamento - ICP n° 000248-276/2017.
3.1.26 E-DOC Nº 07010090722202119. Origem: 1ª Promotoria de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação dos ICP's 013/2013;
016/2013; 020/2013.
3.1.27 E-DOC Nº 07010090678202139. Origem: Gabinete do Procurador-Geral. Assunto: comunicação de Instauração do PIC-003/2020; SIMP:
000117-080/2020 através da Portaria nº 003/2020-GERCOG.
3.1.28 E-DOC Nº 07010085914202014. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de Instauração de Procedimentos
Administrativos Nº 23/2020 Nº 24/2020 Nº 25/2020 Nº 26/2020.
3.1.29 E-DOC Nº 07010090720202111. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendação Ministerial
n.º 01/2021, expedida nos autos do Procedimento Administrativo n.º 02/2021 (SIMP n.º 000031-174/2021).
3.1.30 E-DOC Nº 07010090726202199. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de Recomendação Ministerial
n.º 02/2021, expedida nos autos do Procedimento Administrativo n.º 03/2021 (SIMP n.º 000032-174/2021).
3.1.31 E-DOC Nº 07010090736202124. Origem: 8ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Notícia de
Fato Nº 00006-048-2020.
3.1.32 E-DOC Nº 07010090737202179. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo SIMP Nº 000126-101/2020.
3.1.33 E-DOC Nº 07010090738202113. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo SIMP Nº 000410-100/2020.
3.1.34 E-DOC Nº 07010090750202128. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Procedimento Preparatório
Nº 28/2020 (SIMP Nº 000092-027/2020), instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, a fim de apurar denúncia ofertada pelo Conselho
Regional de Medicina sobre possível ocorrência de exercício legal por profissional de Biomedicina.
3.1.35 E-DOC Nº 07010090751202172. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de PORTARIA Nº
013/2020 (Republicação por Incorreção) PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP 000009-101/2021, que tem como objeto acompanhar,
fiscalizar e garantir o pleno funcionamento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no MUNICÍPIO DE FLORIANO, como parte das ações
desenvolvidas na execução do Projeto Institucional "MPPI Sempre Presente na Garantia do SUAS".
3.1.36 E-DOC Nº 07010090752202117. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos - PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo SIMP 001544-361/2020, que tramita na 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI.
3.1.37 E-DOC Nº 07010090755202151. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação Notícia de Fato SIMP nº 000965-369/2020, instaurada na 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), tendo por objeto a apuração de
eventual crime de desobediência, bem como, atos de improbidade administrativa, perpetrados pelo atual Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito do Estado do Piauí - DETRAN/PI.
3.1.38 E-DOC Nº 07010090756202111. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II - PI. Assunto: comunicação de Recomendações do PA nº
04/2021; nº 02/2021; nº 03/2021; nº 04/2021; nº 05/2021 - 2ª PJ de Pedro II.
3.1.39 E-DOC Nº 07010090757202141. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos - PI. Assunto: comunicação de o Procedimento
Administrativo SIMP 000163-090/2019, que tramita na 3ª Promotoria de Justiça de Picos - PI.
3.1.40 E-DOC Nº 07010090763202113. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de Recomendação 04/2021- ICP
SIMP 000132-199/2018.
3.1.41 E-DOC Nº 07010090764202141. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 101/2020, o qual tem como assunto averiguar a paternidade de A. G. R. S, filho de A. C. R. S e, supostamente,
A. R. M. G.
3.1.42 E-DOC Nº 07010090768202121. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II - PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
PA n° 39/2020 (SIMP 424-182/2020).
3.1.43 E-DOC Nº 07010090767202185. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus - PI. Assunto: comunicação de Instauração de
Inquérito Civil SIMP n°000435-081/2020. Portaria n°003/2021.
3.1.44 E-DOC Nº 07010090773202132. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Prazo do Inquérito Civil Público nº 000029-342/2018.
3.1.45 E-DOC Nº 07010090775202121. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Conversão da
Notícia de Fato em Procedimento Administrativo nº 000063-237/2020.
3.1.46 E-DOC Nº 07010090776202176. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba - PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de Notícia de Fato SIMP nº 000866-369/2019, instaurada na 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), tendo por objeto
apurar a eventual ausência de marcação de consultas realizados através do Ambulatório de Clínicas Integradas do Hospital e Maternidade
Marques Bastos, localizado no Município de Parnaíba (PI).
3.1.47 E-DOC Nº 07010090778202165. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de
Prorrogação da Notícia de Fato Eleitoral nº 22/2020 SIMP 000092-192/2020, expedida pela Promotoria Eleitoral da 20ª Zona.
3.1.48 E-DOC Nº 07010090660202137. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II -PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
IC nº 51/2017(505-182/2017), haja vista o ajuizamento de ação que abarcou seu objeto: Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
(Processo n° 0802166-95.2020.8.18.0065).
3.1.49 E-DOC Nº 07010090784202112. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Noticia
de Fato (0000472-325/2020, autuada a partir do boletim de ocorrência, em que consta a informação que o Sr. Joaquim Soares da Silva Neto foi
ameaçado de mal injusto e grave pelos menores em conflito com a lei, W.P.R e H.O.A.L.
3.1.50 E-DOC Nº 07010090781202189. Origem: Secretaria Geral do Gabinete da Promotoria Geral de Justiça. Assunto: comunicação de
instauração de Procedimento de Investigação Criminal nº 17/2020 - SIMP 000658-212.2019.
3.1.51 E-DOC Nº 07010090788202117. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento Notícia
de Fato nº 391-184/2017.
3.1.52 E-DOC Nº 07010080298202013. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
Recomendação 2ª PJV nº 111/2020, destinada à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO SÍTIO, frente à pandemia
provocada pela COVID-19, para conhecimento, no intuito de garantir a publicidade da atuação ministerial.
3.1.53 E-DOC Nº 07010080288202071. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
Recomendação 2ª PJV nº 110/2020, em anexo, destinada à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ,
frente à pandemia provocada pela COVID-19, para conhecimento, no intuito de garantir a publicidade da atuação ministerial.
3.1.54 E-DOC Nº 07010090791202114. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí - PI. Assunto: comunicação de
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Recomendação nº 29/2021 expedida ao Município de Paquetá/PI nos autos PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, SIMP n. 000017-370/2020, no
intuito de garantir a publicidade da atuação ministerial.
3.1.55 E-DOC Nº 07010090795202119. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba - PI. Assunto: comunicação de
Arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 000674- 369/2019.
3.1.56 E-DOC Nº 07010090406202139. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba - PI. Assunto: comunicação de Portaria
N. 017/2020, pertinente à instauração de Inquérito Civil objetivando apurar denúncia de realização de obras no terreno localizado na Av. Pinheiro
Machado, ao lado do estabelecimento "Betânia Veículos" que, possivelmente ocasionará alagamento na Rua Travessa Santa Lúcia IV, no bairro
Alto de Santa Maria em Parnaíba - PI. SIMP nº 000238-369/2019.
3.1.57 E-DOC Nº 07010090792202169. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba - PI. Assunto: comunicação de Promoção
de Arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 000585- 369/2020.
3.1.58 E-DOC Nº 07010090797202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba - PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Atendimento ao Público SIMP n° 000964-369/2019.
3.1.59 E-DOC Nº 07010090798202136. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras - PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil
Nº 16/2021 - (SIMP nº 000036-107/2021), com o fito de apurar possível violação coletiva ao direito de consumidores, no que tange ao serviço
essencial e contínuo de prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica pela empresa EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A., devido às constantes quedas de energia elétrica, ocasionando sérios impactos sociais, além de
prejuízos à população, a comerciantes e ao serviço público em geral, no município de Oeiras/PI, conforme Portaria nº 25/2021.
3.1.60 E-DOC Nº 07010090799202181. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras - PI. Assunto: comunicação de instauração Procedimento
Preparatório de Inquérito Civil Nº 14/2021 - (SIMP nº 000003- 107/2021), com o fito de apurar denúncia de poluição sonora e perturbação ao
sossego público, ocasionada pela Fit Way Academia, situada no município de Oeiras-PI, em razão da utilização de aparelhos sonoros/acústicos
possivelmente em desconformidade com a legislação pátria em vigor, gerando transtornos auditivos e incômodos para os moradores da
vizinhança local, conforme Portaria nº 23/2021.
3.1.61 E-DOC Nº 07010090800202177. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato Nº 36/2020 em Procedimento Preparatório Nº 05/2021 (SIMP: 000079-027/2020), a fim de apurar irregularidades na estrutura física e nas
condições de conservação e higiene de equipamentos utilizados na Clínica Cardiovascular do Hospital Getúlio Vargas - HGV, através da Portaria
n° 10/2021.
3.1.62 E-DOC Nº 07010090803202119. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório Nº 04/2021 (SIMP: 000034-027/2021), a fim de apurar as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria nº
18172 de ordem do DENASUS/PI, realizado na Secretaria de Estado da Saúde.
3.1.63 E-DOC Nº 07010090805202116. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento SIMP
nº 000026-090/2019.
3.1.64 E-DOC Nº 07010090806202144. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento exarada
no Procedimento Administrativo n° 25/2020, SIMP n° 000093-062/2020 instaurado com base no comunicado do Conselho Tutelar de Campo
Maior/PI, noticiando que: a) Daniela Ibiapina Barbosa e Paulo Pereira continuam negligenciado os filhos menores J.P.I. (03 anos) e M.J.I.P. ( 02
anos); b) que o Conselho Tutelar já recebeu várias denúncias que o casal Daniela e Paulo continuam brigando, bebendo, negligenciando e
maltratando os filhos menores.
3.1.65 E-DOC Nº 07010090811202157. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Investigação do Procedimento Administrativo SIMP n°000284-081/2018, instaurado para acompanhamento da situação envolvendo a
menor Raquel Nunes dos Santos, filha do Sr.Geraldo Brasilino dos Santos.
3.1.66 E-DOC Nº 07010090810202111. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 018/2020 (SIMP Nº 000095-030/2020).
67 E-DOC Nº 07010090817202124. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato SIMP: 616-184/2018 em Procedimento Preparatório nº 01/2021.
3.1.68 E-DOC Nº 07010090818202179. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do PA 000396-089/2019 - 2ª PJ Picos.
3.1.69 E-DOC Nº 07010090821202192. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 102/2020, o qual tem como assunto averiguar a paternidade de M. C. M. S, filho de F. C. M. S e, supostamente,
P. P. S. L, conforme promoção de arquivamento que segue em anexo, consoante determina o artigo 12 da Resolução 174/2017 do CNMP.
3.1.70 E-DOC Nº 07010090822202137. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de
Prorrogação da Notícia de Fato Eleitoral SIMP 0000053-192/2020, expedida pela Promotoria Eleitoral da 20ª Zona.
3.1.71 E-DOC Nº 07010090825202171. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de Notícia de Fato SIMP nº 001162-369/2020, que possui como assunto apurar irregularidade na dissolução da Ata do
Conselho Escolar e Aditivo da Creche Municipal Zilda Arns, bem como a devida lotação das professoras, ora noticiantes, na referida instituição
educacional. Requerente: IONEIDE MEDEIROS SOUSA. Requerido: ADILENE CRAVEIRO DO NASCIMENTO; ANTÔNIO RAFAEL ARAÚJO DE
LIMA.
3.1.72 E-DOC Nº 07010090824202126. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras - PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 03.2021-2ªPJB (SIMP 000092-138-2021) que tem como finalidade investigar suposta pra tica de nepotismo no ambito da
Prefeitura Municipal de Barras.
3.1.73 E-DOC Nº 07010090826202115. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de Inquérito Civil, autuado em SIMP sob o nº 001501-055/2018, objetivando a apuração de supostas irregularidades em
Procedimento Licitatório na modalidade Concorrência, realizado pelo Município de Parnaíba (PI), através do Edital nº 008/2007, mais
especificamente, quanto a determinados requisitos de qualificação técnica exigidos no edital do certame.
3.1.74 E-DOC Nº 07010090828202112. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus - PI. Assunto: comunicação de Arquivamento
da Notícia de Fato SIMP n°000417-081/2020, instaurada na 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus.
3.1.75 E-DOC Nº 07010090829202159. Origem: Promotorias de Justiça Corrente - PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação Civil
Pública: ICP Nº 021/2020 (SIMP/MPPI Nº 000849-083/2020).
3.1.76 E-DOC Nº 07010090832202172. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano - PI. Assunto: comunicação de arquivamento -REFERÊNCIA: PA Nº 000127-101/2020.
3.1.77 E-DOC Nº 07010090836202151. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: comunicação de promoção de
arquivamento proferida nos autos do Procedimento Administrativa nº 07/2019 (SIMP nº 000288-210/2019).
3.1.78 E-DOC Nº 07010090837202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí - PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo da NF 000475-184/2020 por mais 90 dias a fim de finalizar as diligências necessárias à apuração do fato.
3.1.79 E-DOC Nº 07010090838202141. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus - PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo n°000431-081/2020, instaurado na 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus.
3.1.80 E-DOC Nº 07010090841202163. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Portaria que converte NF
em PA - SIMP 83-161/2020.
3.1.81 E-DOC Nº 07010090850202154. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato nº 015/2021 (SIMP 000031-030/2021), em decorrência do protocolo nº 358/2021, oriundo da Ouvidoria do MPPI, noticiando a negativa de
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fornecimento de ampola de insulina à pacientes de idade entre 16 e 49 anos.
3.1.82 E-DOC Nº 07010090853202198. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 45/2020 (SIMP nº 000190-030/2020), uma vez que tramita outro procedimento sobre o mesmo objeto.
3.1.83 E-DOC Nº 07010090855202187. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca - PI. Assunto: comunicação de Conversão de Notícia
de Fato nº 72/2020 sob SIMP Nº 466-166/2020 em Inquérito Civil Público nº 02/2021.
3.1.84 E-DOC Nº 07010079903202011. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de Portarias de
Instauração de PAs nos municípios de Padre Marcos, Francisco Macedo, Belém do Piauí-PI e as respectivas Recomendações, referente a
continuidade de fornecimento de alimentação escolar. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 14/2020; Nº 12/2020 ; Nº 13/2020; Nº 11/2020.
3.1.85 E-DOC Nº 07010090857202176. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 07/2019 (SIMP nº 000250-292/2019), para o devido conhecimento pelo Conselho Superior do Ministério Público.
3.1.86 E-DOC Nº 07010090860202191. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 44/2019, SIMP Nº 000796-179/2019 - Ref. Processo nº 0000160-12.2019.8.18.0057.
3.1.87 E-DOC Nº 07010090861202134. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão - PI. Assunto: comunicação de conversão de
Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público (SIMP: 000726-150/2019).
3.1.88 E-DOC Nº 07010090864202178. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós - PI. Assunto: comunicação de conversão de Noticia de Fato
Nº N. 36/2019 - SIMP 000723-179/2019 no Procedimento Administrativo Nº 16/2020.
3.1.89 E-DOC Nº 07010090866202167. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro - PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Noticia
de Fato (SIMPs: 000032-325/2021; 000649-325/2020).
3.1.90 E-DOC Nº 07010090869202117. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público nº 10/2020 (SIMP nº 000126-027/2019), a fim de acompanhar a regular dispensação das
insulinas Pioglitazona e Sitagliptina, bem como do colírio Travoprosta na Farmácia do Povo, através da Portaria n° 13/2021 .
3.1.91 E-DOC Nº 07010090872202114. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós - PI. Assunto: comunicação de PORTARIA DE CONVERSÃO
Nº 021/2020, que converteu a NOTÍCIA DE FATO Nº N. 37/2019 - SIMP 000722-179/2019 no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 17/2020.
3.1.92 E-DOC Nº 07010090873202169. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós - PI. Assunto: comunicação de PORTARIA DE CONVERSÃO
Nº 004/2021, que converteu a Notícia de Fato 000529-179.2020 no INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 01/2021.
3.1.93 E-DOC Nº 07010090875202158. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato Nº 05/2021 em Procedimento Preparatório Nº 06/2021 (SIMP: 000021-027/2021), a fim de apurar as condições de higiene e alimentação
enfrentadas por pacientes no Hospital Getúlio Vargas, através da Portaria n° 12/2021.
3.1.94 E-DOC Nº 07010090868202156. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento da
Notícia de Fato registrada no SIMP nº 26.184/2021.
3.1.95 E-DOC Nº 07010090878202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato - PI. Assunto: comunicação de
Portaria 02/2021 - PA 10/2021 (SIMP: 000135-095/2020).
3.1.96 E-DOC Nº 07010090880202161. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente - PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 000.854-083-2020 (SIMP/MPPI Nº 000.854-083-2020).
3.1.97 E-DOC Nº 07010090881202113. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior - PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 56/2019, SIMP nº 000067-063/2019, instaurado de ofício no âmbito desta promotoria, tendo
como finalidade discutir meios para se fomentar o uso da agricultura local na composição da merenda escolar no município de Nossa Senhora de
Nazaré.
3.1.98 E-DOC Nº 07010090884202149. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto: comunicação de Portaria de
Prorrogação de Prazo-ICP nº 000126-264/2017.
3.1.99 E-DOC Nº 07010090887202182. Origem: Núcleo da Promotoria de Justiça de Barras - PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 65/2020 (SIMP nº 000102-140/2020).
3.1.100 E-DOC Nº 07010090890202112. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo da
Notícia de Fato Nº 48/2020 (SIMP Nº 000136-027/202020), em face da necessidade de novas diligências.
3.1.101 E-DOC Nº 07010090892202195. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões - PI. Assunto: comunicação de Recomendação SIMP nº
000011-370/2020.
3.1.102 E-DOC Nº 07010090891202141. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba - PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Noticia de Fato SIMP Nº 002179-369/2019.
3.1.103 E-DOC Nº 07010081640202094. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
RECOMENDAÇÕES 2ª PJV nºs 129, 130, 131 e 132/2020, em anexo, destinadas respectivamente aos MUNICÍPIOS DE VALENÇA DO PIAUÍ/PI,
PIMENTEIRAS/PI, NOVO ORIENTE/PI e LAGOA DO SÍTIO/P.
3.1.104 E-DOC Nº 07010090897202118. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana - PI. Assunto: comunicação de Portaria - Nº 001/2021.
3.1.105 E-DOC Nº 07010090902202192. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº 06/2021-33ª
PJ, refente ao SIMP n. 000024-344/2021.
3.1.106 E-DOC Nº 07010090903202137. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Uruçuí - PI. Assunto: comunicação de arquivamento,
referente ao Procedimento Administrativo n° 31/2017, SIMP 000724-206/2017, exarado pelo Exmo. Promotor de Justiça, Dr. Edgar dos Santos
Bandeira Filho.
3.1.107 E-DOC Nº 07010090907202115. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina - PI. Assunto: comunicação de Portaria n° 07/2021
que converte NF 20/2020 em PP 01/2021 - SIMP 123-161/2020.
3.1.108 E-DOC Nº 07010090914202117. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Campo Maior - PI. Assunto: comunicação de decisão
ministerial de arquivamento referente ao Procedimento Administrativo n° 12/2019 em relação a Notícia de Fato nº 000102-062/2019.
3.1.109 E-DOC Nº 07010090915202161. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Campo Maior - PI. Assunto: comunicação de decisão
ministerial de arquivamento referente ao Procedimento Administrativo n° 21/2020 em relação a SIMP nº 000115-308/2020.
3.1.110 E-DOC Nº 07010090922202163. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 05/2021 (SIMP 000038-027/2021), a fim de acompanhar a suspensão das cirurgias eletivas no âmbito estadual
em decorrência da pandemia da COVID-19, através da Portaria n° 14/2021.
3.1.111 E-DOC Nº 07010090925202113. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Prazo do ICP 000275-237/2018.
3.1.112 E-DOC Nº 07010090926202141. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de decisão de
arquivamento do Inquérito Civil Público nº 000165-276/2017.
3.1.113 E-DOC Nº 07010081610202088. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Portaria de
Instauração do PA nº 01/2020.
3.1.114 E-DOC Nº 07010087981202073. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do prazo de Inquérito Civil 09-2019.
3.1.115 E-DOC Nº 07010090927202196. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Ajuizamento de
Ação Civil Pública do ICP 000475-237/2018, 000049-237/2019 e 000037-342/2018.
3.1.116 E-DOC Nº 07010090929202185. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras - PI. Assunto: comunicação de instauração
de Procedimento Administrativo nº 07/2021 (SIMP: 000021-107/2021), visando acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de
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Santa Rosa 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.
3.1.117 E-DOC Nº 07010090930202118. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração
de Procedimento Administrativo nº 05/2021 (SIMP: 000019-107/2021), visando acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de São
João da Varjota-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.
3.1.118 E-DOC Nº 07010090932202115. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras - PI. Assunto: comunicação de instauração
Procedimento Administrativo nº 03/2021 (SIMP: 000017-107/2021), visando a acompanhar e fiscalizar as ações adotadas pelo Município de
Colônia 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.
3.1.119 E-DOC Nº 07010090933202143. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público n° 000024-342/2018.
3.1.120 E-DOC Nº 07010090934202198. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras - PI. Assunto: comunicação de instauração
de Inquérito Civil nº 13/2021 (SIMP: 000010-107/2021), com o fito de apurar suposta irregularidade na nomeação do Sr. Antenor Avelino de
Sousa, genitor do Vereador Gutemberg Silva Sousa, para o cargo de Chefe de Departamento de Agricultura do município de São João da
Varjota/PI, configurando possível prática de nepotismo indireto.
3.1.121 E-DOC Nº 07010090935202132. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras - PI. Assunto: comunicação de instauração
de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 15/2021 (SIMP: 000219-107/2020), com o fito de apurar supostos pagamentos indevidos feitos
pelo Município de São João da Varjota-PI ao policial militar Amadeu Galvão da Costa, lotado naquela municipalidade, conforme portaria nº
24/2021.
3.1.122 E-DOC Nº 07010090938202176. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras - PI. Assunto: comunicação de instauração
de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 11/2021 (SIMP: 000160-107/2020), com o fito de apurar possível irregularidade no
destelhamento da Escola Municipal Lourenço Avelino, localizada na Localidade Contentamento dos Avelinos, zona rural do município de
Oeiras/PI, com intuito de distribuir telhas e madeiras para eleitores, conforme portaria nº 20/2021.
3.1.123 E-DOC Nº 07010090939202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto: comunicação de arquivamento ICP n° 000226-276/2017.
3.1.124 E-DOC Nº 07010090945202178. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento NF SIMP Nº 001298-100/2020.
3.1.125 E-DOC Nº 07010090900202111. Origem: Gabinete do Procurador Geral. Assunto: comunicação da prorrogação da NF nº 12/2020,
protocolo SIMP 000032-216/2020.
3.1.126 E-DOC Nº 07010090946202112. Origem: 40ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº002/2020.
3.1.127 E-DOC Nº 07010090947202167. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo n.º 08/2021 (000054-246/2021).
3.1.128 E-DOC Nº 07010090948202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo nº 05/2021. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO nº 06/2021.
3.1.129 E-DOC Nº 07010090950202181. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº 01/2021
referentes ao Procedimento Preparatório nº 02/2021 - SIMP nº 61-161/2020.
3.1.130 E-DOC Nº 07010081664202043. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de Recomendações
do Procedimento Administrativo nº 27/2020. (Recomendações nº 11/2020; 12/2020; 13/2020; 14/2020; 15/2020; 16/2020; 17/2020; 18/2020).
3.1.131 E-DOC Nº 07010090951202125. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
IC nº 35/2018 (381-182/2018), haja vista o ajuizamento de ação que abarcou seu objeto: Ação Civil Pública - (Processo n° 080201969.2020.8.18.0065).
3.1.132 E-DOC Nº 07010090952202171. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Prazo do Inquérito Civil Público nº 000245-237/2018.
3.1.133 E-DOC Nº 07010090953202114. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº 09/2021
referentes ao Procedimento Preparatório nº 03/2021 - SIMP nº 219-161/2020.
3.1.134 E-DOC Nº 07010090954202169. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos - PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
Prazo do ICP n. 43.2019.000192.088.2019.
3.1.135 E-DOC Nº 07010090955202111. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº 10/2021
referentes ao Procedimento Preparatório nº 04/2021 - SIMP nº 37-214/2020.
3.1.136 E-DOC Nº 07010090956202158. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos - PI. Assunto: comunicação de Instauração do
IC 001/2021- 1ª PJ de Picos ao CACOP e ao CSMP.
3.1.137 E-DOC Nº 07010090957202119. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos - PI. Assunto: comunicação de Instauração do
PA nº 03-2021, SIMP nº 000005-361-2021 ao CSMP e ao CAODIJ, para averiguação dos fatos, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção de
medidas judiciais cabíveis.
3.1.138 E-DOC Nº 07010090959202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
Recomendação nº 33/2021 (PA 000012-370/2020).
3.1.139 E-DOC Nº 07010090961202161. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
procedimentos NF nº 66/2020 SIMP 000269-182/2020), NF nº 78/2020 (SIMP 000299-182/2020), PP nº 16/2020 (SIMP 000300-182/2020), PP nº
17/2020 (SIMP 000301-182/2020),NF nº 90/2020 (SIMP 000331-182/2020), NF nº 100/2020 (SIMP 000364-182/2020),NF nº 104/2020 (SIMP
000369-182/2020), NF nº 105/2020 (SIMP 000370-182/2020),haja vista o ajuizamento de ação que abarcou seus objetos:Ação Civil Pública
(Processo n° 0801747-75.2020.8.18.0065).
3.1.140 E-DOC Nº 07010090962202113. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
arquivamento do Inquérito Civil nº 43/2014 (SIMP 000079-182/2017), haja vista o ajuizamento de ação que abarcou seu objeto: Ação Civil Pública
com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência (Processo n° 0800097-56.2021.8.18.0065).
3.1.141 E-DOC Nº 07010090963202151. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 000.005-083/2021 (SIMP/MPPI Nº 000.005-083/2021).
3.1.142 E-DOC Nº 07010090964202111. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
Procedimento Administrativo Nº 14/2019 (SIMP Nº 000104-027/2019), instaurado a fim de acompanhar o Mandado de Segurança Civil n°
0711718-14.2019.8.18.0000 que visa a realização de Cirurgia de Ligamento Cruzado Anterior de que necessita o paciente Sr. Ronaldo Gomes
Silva pelo Hospital da Polícia Militar.
3.1.143 E-DOC Nº 07010090965202149. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 41/2020 (SIMP nº 000101-027/2020), uma vez que foi cumprida a solicitação feita por este Órgão Ministerial.
3.1.144 E-DOC Nº 07010082032202013. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
RECOMENDAÇÕES 2ª PJV nºs 133, 134, 135 e 136/2020, em anexo, destinadas respectivamente aos MUNICÍPIOS DE VALENÇA DO PIAUÍ/PI,
PIMENTEIRAS/PI, NOVO ORIENTE/PI e LAGOA DO SÍTIO/PI, para conhecimento, no intuito de garantir a publicidade da atuação ministerial.
3.1.145 E-DOC Nº 07010090967202138. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
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prazo de Inquérito Civil nº 017/2019 (SIMP 000038-097/2018), que tem como assunto fiscalizar/acompanhar atividades de eventuais cemitérios
clandestinos do Município de Capitão Gervásio Oliveira.
3.1.146 E-DOC Nº 07010090976202129. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato nº 017/2021 (SIMP nº 000033-030/2021), objetivando apurar possíveis irregularidades quanto à inobservância dos critérios de prioridade do
plano operacional de vacinação para Covid-19 verificada na imunização de profissionais que supostamente não pertencem ao grupo prioritário,
quais sejam os Diretores do Hospital Geral do Promorar.
3.1.147 E-DOC Nº 07010090978202118. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Prazo do Inquérito Civil nº 019/2019(SIMP 000040-097/2018), que possui como assunto fiscalizar/acompanhar atividades de eventuais cemitérios
clandestinos do Município Lagoa do Barro do Piauí.
3.1.148 E-DOC Nº 07010090980202197. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento PA SIMP Nº 000030-101/2020.
3.1.149 E-DOC Nº 07010090982202186. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícias de Fato nº181/2020(SIMP 000803-310/2020), que possui como objeto suposta distribuição de merenda escolar com produtos vencidos
pelo município de Campo Alegre do Fidalgo.
3.1.150 E-DOC Nº 07010090984202175. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícias de Fato nº147/2020(SIMP 000711-310/2020), que possui como objeto suposta situação de vulnerabilidade de criança.
3.1.151 E-DOC Nº 07010090988202153. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícias de Fato nº 125/2020 (SIMP 000566-310/2020), que possui como objeto ato de improbidade administrativa - servidor publico lotado e
recebendo renumeração sem trabalhar.
3.1.152 E-DOC Nº 07010090989202114. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícias de Fato nº 202/2020(SIMP 000960-310/2020), que possui como objeto supostas irregularidades na divulgação do resultado da fase de
provas de títulos do concurso público de São João do Piauí.
3.1.153 E-DOC Nº 07010090991202177. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Noticia de Fato nº 203/2020(SIMP 000954-310/2020), que possui como objeto situação de abandono de via pública.
3.1.154 E-DOC Nº 07010090993202166. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de
arquivamento dos PAs 000200-088/2020, 000323-088/2019 - 1ª PJ Picos e 000247-089/2019 - 2ª PJ Picos.
3.1.155 E-DOC Nº 07010090994202119. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Noticia de Fato nº 170/2020(SIMP 000789-310/2020), que possui como objeto tratamento médico ambulatorial.
3.1.156 E-DOC Nº 07010090997202144. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo PA 019/2019 (SIMP 000008-097/2018), que possui como objeto acompanhamento e fiscalização da elaboração do
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do município de João Costa.
3.1.157 E-DOC Nº 07010091000202173. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamentos dos
Inquéritos Civis Públicos Nº 34/2015 (SIMP Nº 000126-030/2015), considerando o ajuizamento da Ação Civil Pública nº 082786205.2020.8.18.0140, atualmente acompanhada pelo Procedimento Administrativo nº 052/2020 (SIMP Nº 000200-030/2020).
3.1.158 E-DOC Nº 07010091001202118. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo PA 017/2020 (SIMP 000223-310/2020), que possui como objeto paternidade.
3.1.159 E-DOC Nº 07010091002202162. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do PA 000326-089/2019 instaurado para acompanhar as crianças Marcos Vinícius, Ana Sofia e Carlos Alexandre.
3.1.160 E-DOC Nº 07010091003202115. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo PA 016/2020 (SIMP 000222-310/2020), que possui como objeto paternidade.
3.1.161 E-DOC Nº 07010091004202151. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito
Civil Público n° 014/2019 - SIMP: 000047- 030/2018 em face de necessidade de novas diligências.
3.1.162 E-DOC Nº 07010091005202112. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo PA 014/2020 (SIMP 000220-310/2020),que possui como objeto paternidade.
3.1.163 E-DOC Nº 07010091007202195. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo PA 058/2018 (SIMP 000094-310/2018), que possui como objeto suposta situação de vulnerabilidade de pessoa com
deficiência.
3.1.164 E-DOC Nº 07010091009202184. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de Notícia de Fato n°
41/2020, SIMP 000431-205/2020, instaurada no âmbito da 01ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI, para que seja devidamente apreciado o
recurso contra Despacho de arquivamento exarado pelo Exmo. Promotor de Justiça, Dr. Edgar do Santo Bandeira filho.
3.1.165 E-DOC Nº 07010091011202153. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 07/2021 - SIMP nº 000018-109/2021, visando aplicação de medidas de proteção à criança Ricardo Santos Alexandre, que lhe
garantam condições para seu integral desenvolvimento, livre de quaisquer formas de violência ou negligência, conforme Portaria nº 08/2021.
3.1.166 E-DOC Nº 07010091013202142. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
Recomendação nº 30/2021 expedida ao Município de São João da Canabrava/PI nos autos PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, SIMP n.
000010-370/2020, para conhecimento, no intuito de garantir a publicidade da atuação ministerial.
3.1.167 E-DOC Nº 07010091014202197. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do PA 000357-090/2019 - 3ª PJ Picos.
3.1.168 E-DOC Nº 07010091017202121. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento do
Inquérito Civil 02/2017 - 276-271/2017.
3.1.169 E-DOC Nº 07010091018202175. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos - PI. Assunto: comunicação de Despacho de
prorrogação de Notícia de Fato (SIMP 002227-361/2020), que tramita na 7ª Promotoria de Justiça de Picos - PI.
3.1.170 E-DOC Nº 07010091019202111. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos - PI. Assunto: comunicação de arquivamento
dos autos do procedimento administrativo de SIMP Nº000240-089/2020, que tramita na 2ª Promotoria de Justiça de Picos - PI.
3.1.171 E-DOC Nº 07010091020202144. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
de NFs 00028-417/2020 e 00031-417/2020 - REGIONAL DE CAMPO MAIOR.
3.1.172 E-DOC Nº 07010091021202199. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos - PI. Assunto: comunicação de
arquivamento dos autos do procedimento administrativo de SIMP Nº000289-089/2020, que tramita na 2ª Promotoria de Justiça de Picos - PI.
3.1.173 E-DOC Nº 07010091022202133. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº 07/2021-33ª
PJ, referente ao SIMP n. 000182-344/2020.
3.1.174 E-DOC Nº 07010091023202188. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de portaria nº 12/2021
referentes ao Inquérito Civil nº 06/2021 - SIMP nº 125-161/2020.
3.1.175 E-DOC Nº 07010091025202177. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº 13/2021
referentes ao Inquérito Civil nº 20/2019 - SIMP nº 365-161/2019.
3.1.176 E-DOC Nº 07010091026202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
referência: PA - SIMP Nº 000017-101/2019.
3.1.177 E-DOC Nº 07010091027202166. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo PA 015/2020 (SIMP 000221-310/2020), que tem como objeto paternidade.
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3.1.178 E-DOC Nº 07010091028202119. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público nº 01/2020 - SIMP nº 197-203/2020, instaurado na Promotoria de Jerumenha-PI, em decorrência do ajuizamento da ação
cabível, deixando de enviar os autos para homologação em decorrência do disposto na Recomendação PGJ/ PI nº 02/2016, bem como na
Súmula nº 03 do CSMPPI.
3.1.179 E-DOC Nº 07010091029202155. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de portaria de Instauração de
Inquérito Civil 114/2020 simp 000209-340/2020.
3.1.180 E-DOC Nº 07010091033202113. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Administrativo nº 035/2019 - SIMP n.º 000028-109/2019, instaurado no âmbito desta 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras, com o
objetivo de aplicação medidas de proteção ao adolescente Francisco Luís de Sousa Silva, que lhe assegure o exercício do direito à educação,
bem como condições para seu integral desenvolvimento.
3.1.181 E-DOC Nº 07010091035202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000027-101/2020.
3.1.182 E-DOC Nº 07010091036202157. Origem: Núcleo das Promotorias de Floriano-PI. Assunto: comunicação de PORTARIA Nº 018/2021 e
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2021 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP 000016-101/2021.
3.1.183 E-DOC Nº 07010091038202146. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato n° N.F Nº 000010-344/2021 - 33ª PJ, cujo objeto consiste na Manifestação nº 089/2021 - Ouvidoria MP/PI.
3.1.184 E-DOC Nº 07010091040202115. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos - PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
Procedimento Administrativo SIMP nº 000226-361/2019
3.1.185 E-DOC Nº 07010091041202161. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de PORTARIA Nº
019/2021 e RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 03/2021, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP000017-101/2021.
3.1.186 E-DOC Nº 07010091042202112. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de PORTARIA Nº
020/2021 e RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 04/2021, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP000018-101/2021.
3.1.187 E-DOC Nº 07010091045202148. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo 39/2019 (SIMP n. 000771-179/2019) .
3.1.188 E-DOC Nº 07010091050202151. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa Nº 005/2021, SIMP 000144-197/2021, instaurada para acompanhar a vacinação COVID 19 na cidade de Cajueiro da Praia - PI.
3.1.189 E-DOC Nº 07010091056202128. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP 24-089/2019-2ªPJ de Picos.
3.1.190 E-DOC Nº 07010091055202183. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento NF 02/2021
SIMP 000031-199/2021.
3.1.191 E-DOC Nº 07010091058202117. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo da
Notícia de Fato Nº 01/2021 (SIMP Nº 000004-027/202021), em face da necessidade de novas diligências.
3.1.192 E-DOC Nº 07010091059202161. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Inquérito Civil Nº 07/2019 (SIMP Nº 000004-027/2019), em face da necessidade de dar continuidade ao acompanhamento da demanda.
3.1.193 E-DOC Nº 07010091060202196. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de Portaria expedida pelo Dr.
Paulo Maurício Araújo Gusmão, nos autos do Procedimento Administrativo n. 000004-411/2021, que tramita no Grupo Regional de Promotorias
de Justiça Integradas de Picos - PI, bem como RECOMENDAÇÃO Nº 08/2021.
3.1.194 E-DOC Nº 07010090985202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
21/2021 (Republicação por Incorreção) Procedimento Administrativo SIMP 000019-101/2021, que tem como objeto acompanhar, fiscalizar e
garantir a execução dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de vacinação contra a Covid-19 no MUNICÍPIO DE ARRAIAL, visando garantir a
imunização da população à luz dos princípios constitucionais da administração pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais
necessárias para o cumprimento dos Planos de imunização.
3.1.195 E-DOC Nº 07010091065202119. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de Recomendação Nº 21/2021
expedida pelo Dr. Paulo Maurício Araújo Gusmão, nos autos do Procedimento Administrativo n. 000005-370/2020, que tramita no Grupo Regional
de Promotorias de Justiça Integradas de Picos - PI.
3.1.196 E-DOC Nº 07010091066202163. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos - PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do PA 000361-090/2019 - 3ª PJ Picos.
3.1.197 E-DOC Nº 07010091067202116. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento de Procedimento Administrativo nº 01/2020 (SIMP nº 000025-107/2020), instaurado no âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça de
Oeiras, visando acompanhar a realização do evento carnavalesco Corso Indoor, realizado pela Secretaria da Juventude e Secretaria de Cultura
no município de Oeiras/PI.
3.1.198 E-DOC Nº 07010091068202152. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de Promoção
de Arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 002210- 369/2020.
3.1.199 E-DOC Nº 07010091069202113. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil Público SIMP n°000692-081/2016, visando, exclusivamente, apurar possíveis ilícitos na contratação de pessoal sem obediência à
regra constitucional do concurso público pela prefeitura municipal de Bom Jesus-PI, durante os anos de 2013 a 2015, de modo a subsidiar, se for
o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis.
3.1.200 E-DOC Nº 07010091070202121. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração
de Procedimento Administrativo nº 09/2021 (SIMP: 000051- 107/2021), visando acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de
Conduta firmado nos autos do Inquérito Civil nº 052/2019 (SIMP 000178-107/2019), com o fito de fiscalizar a implementação das ações pelo
Poder Público Municipal de SÃO JOÃO DA VARJOTA/PI.
3.1.201 E-DOC Nº 07010090987202117. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
22/2021( Republicação por Incorreção) Procedimento Administrativo SIMP 000020-101/2021, que possui como objeto acompanhar, fiscalizar e
garantir a execução dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de vacinação contra a Covid-19 no MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, visando
garantir a imunização da população à luz dos princípios constitucionais da administração pública, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais necessárias para o cumprimento dos Planos de imunização.
3.1.202 E-DOC Nº 07010091071202176. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo nº 10/2021 - (SIMP nº 000058-107/2021), com o objetivo de acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta
firmado nos autos do Inquérito Civil nº 49/2019 (SIMP 000173-107/2019), visando à criação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) ou
instalações análogas, no município de Santa Rosa do Piauí, com fins à vigilância, à prevenção e ao controle de zoonoses, inclusive relativo a
acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, conforme Portaria nº 28/2021.
3.1.203 E-DOC Nº 07010091072202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Noticia
de Fato - SIMP N°000029-325/2021; 000016-325/2021.
3.1.204 E-DOC Nº 07010091074202118. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação Civil
Público ao CSMP/MPPI (SIMP nº 000829-083/2020).
3.1.205 E-DOC Nº 07010091073202165. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
de investigação do Procedimento Administrativo nº 10/2019-SIMP: 000281-201/2019.
3.1.206 E-DOC Nº 07010091076202115. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do Prazo
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de Investigação do Inquérito Civil Público nº 03/2019 - SIMP nº 000660-201/2017.
3.1.207 E-DOC Nº 07010091077202143. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 15/2019 - SIMP 000343-201/2019.
3.1.208 E-DOC Nº 07010091078202198. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP n°000423-081/2019, visando apurar possível situação de negligência em torno dos cuidados a idosa
OLINDINA DA SILVA. Segue, em anexo, Portaria PA n°003.2021.
3.1.209 E-DOC Nº 07010091079202132. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do Prazo
de Investigação do Procedimento Administrativo nº 13/2019 - SIMP nº 000287-201/2018.
3.1.210 E-DOC Nº 07010091085202191. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 01/2021 - SIMP nº 000048-142/2021.
3.1.211 E-DOC Nº 07010091086202134. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de expedição de Recomendações
nº 01/2021 e 02/2021 no bojo do Procedimento Administrativo 01/2021 - 1ªPJUN - SIMP nº 000048-142/2021.
3.1.212 E-DOC Nº 07010091087202189. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
NF 020/2021(SIMP 000070-310/2021), que tem como objeto a restrição de entrada de pessoas pelo presidente da câmara na primeira sessão
ordinária da câmara dos vereadores de São João do Piauí.
3.1.213 E-DOC Nº 07010091090202119. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº PA 048/2018 (SIMP 000094-310/2018) , que tem como objeto problemas de abastecimento de água.
3.1.214 E-DOC Nº 07010091091202147. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
referente ao Inquérito Civil nº 07/2020 SIMP nº 000173-292/2020.
3.1.215 E-DOC Nº 07010091092202191. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de Inquérito Civil Público nº
018/2020 (SIMP nº 000809-083/2020) que tramitou no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI culminou no ajuizamento de Ação Civil
Pública.
3.1.216 E-DOC Nº 07010091101202144. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamentodo
Procedimento Administrativo PASIMPNº 000015-101/2020.
3.1.217 E-DOC Nº 07010091102202199. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de
Portaria nº 01/2021. Ref. NF 52/2020 (SIMP nº000133-095/2020).
3.1.218 E-DOC Nº 07010091104202188. 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 000087-177/2021.
3.1.219 E-DOC Nº 07010091106202177. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
30/2021 e Recomendação Administrativa Nº 07/2021 - que possui como objeto acompanhar e fiscalizar as políticas públicas relacionadas com a
formação do quadro dos servidores públicos do MUNICÍPIO DE FLORIANO, durante o ano de 2021, visando garantir o cumprimento do disposto
nas Constituições Federal, Estadual e Legislação pertinente, bem como tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias, caso seja
comprovada a violação da ordem jurídica - SIMP 000027-101/2021.
3.1.220 E-DOC Nº 07010091107202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal - PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil Público N°035/2010 SIMP N°40-199/2017.
3.1.221 E-DOC Nº 07010091111202181. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato nº 02/2021 (SIMP nº 000004-030/2021), objetivando apurar irregularidades na inobservância das medidas de enfrentamento a Covid-19 no
Condomínio Residencial Ed. Marlene Eulálio, no bairro Fátima, na Zona Leste da Capital.
3.1.222 E-DOC Nº 07010091110202135. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato nº 03/2021 (SIMP nº 000004-030/2021), objetivando apurar irregularidades na inobservância das medidas de enfrentamento a Covid-19 no
Condomínio Residencial Ed. Marlene Eulálio, no bairro Fátima, na Zona Leste da Capital.
3.1.223 E-DOC Nº 07010091112202124. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Administrativo n° 014/2019 - SIMP: 000154-030/2019 (despacho anexo), face a necessidade de novas diligências.
3.1.224 E-DOC Nº 07010091114202113. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
31/2021 e Recomendação Administrativa 8/2021, que possui como objeto acompanhar e fiscalizar as políticas públicas relacionadas com a
formação do quadro dos servidores públicos do MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, durante o ano de 2021, visando garantir o cumprimento do
disposto nas Constituições Federal, Estadual e Legislação pertinente, bem como tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias,
caso seja comprovada a violação da ordem jurídica. SIMP 000028-101/2021.
3.1.225 E-DOC Nº 07010091115202168. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 18/2020 - SIMP nº 000061-150/2020, instaurado no âmbito da Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI, o
qual tinha como escopo apurar o fornecimento de energia elétrica no município de Lagoa do Piauí.
3.1.226 E-DOC Nº 07010091117202157. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do prazo de conclusão do IC 43-2019_2ª PJO (SIMP 000172-107/2019), instaurado no âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, visando
apurar possíveis atos de nepotismo e pagamentos indevidos em favor de Mariane de Moura Sá, supostamente filha da atual Prefeita Municipal de
Colônia do Piauí.
3.1.227 E-DOC Nº 07010091116202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí - PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP: 35-184/2021.
3.1.228 E-DOC Nº 07010091118202118. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
36/2021, que possui como objeto fiscalizar e acompanhar o funcionamento do Centro de Zoonoses do Município de Floriano à luz dos princípios
da Administração Pública, visando à garantia da realização de todas as ações necessárias para o cumprimento de suas atribuições dentro da
Administração Pública Municipal no ano de 2021- SIMP 000033-101/2021.
3.1.229 E-DOC Nº 07010086235202062. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de Portaria N. 36/2020 de
Instauração do Procedimento Administrativo 22/2020.
3.1.230 E-DOC Nº 07010091124202159. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo - SIMP Nº 000245-101/2019.
3.1.231 E-DOC Nº 07010091126202148. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração
de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 17/2021 (SIMP: 000201-107/2020), com o fito de apurar possíveis irregularidades praticadas
pela Prefeitura Municipal de São João da Varjota/PI.
3.1.232 E-DOC Nº 07010091127202192. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Processo
Administrativo nº 000205-004/2020.
3.1.233 E-DOC Nº 07010091128202137. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento PA
- SIMP Nº 000261-101/2019.
3.1.234 E-DOC Nº 07010091130202114. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de despacho do Inquérito
Civil Público Nº 04/2019 (SIMP Nº 000005-004/2019), determinando a prorrogação por mais 01 (um) ano.
3.1.235 E-DOC Nº 07010091140202141. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 07/2020,SIMP nº 000071- 033/2020.
3.1.236 E-DOC Nº 07010091142202131. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 55/2020 (SIMP nº 000081-033/2020), aberta com base em denúncia do Sr. Luís Gomes da Silva, acerca de suposta demora nas obras
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de reforma do prédio onde funciona a U. E. Melvin Jones.
3.1.237 E-DOC Nº 07010091144202121. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI Assunto: comunicação de Prorrogação de
Prazo - ICP nº 000274-276/2017.
3.1.238 E-DOC Nº 07010091145202174. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de conversão de
procedimento - portaria Nº 043/2021 SIMP 001669-100/2020, que tem como objeto averiguar e garantir o saneamento de irregularidades
verificadas pelo Conselho Regional de Enfermagem do Piauí - COREN/PI durante vistoria realizada na Unidade Mista de Saúde "Vicente Lucas
de Brito".
3.1.239 E-DOC Nº 07010091150202187. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
017/2021. Procedimento Administrativo SIMP 000013-101/2021.
3.1.240 E-DOC Nº 07010091151202121. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Portaria de
Prorrogação de Prazo - ICP nº 000094-237/2017.
3.1.241 E-DOC Nº 07010091152202176. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
instauração dos PAs 000191-361/2020 e 000870-361/2020 - 6ª PJ Picos, que tem como objeto apurar o extravio de autos de inquérito policial nº
0000365- 63.2012.8.18.0032 pela autoridade policial.
3.1.242 E-DOC Nº 07010091155202118. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de
Ação de Improbidade Administrativa,referente ao ICP SIMP Nº 000394-237/2018.
3.1.243 E-DOC Nº 07010091158202143. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do ICP
01/2019 (SIMP 000010-170/2018).
3.1.244 E-DOC Nº 07010091159202198. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Conversão de
Notícia Fato n° 000762-237/2019 em Procedimento Administrativo n° 000762-237/2019, em trâmite nesta Promotoria, para fins de apurar a
situação dos menores MATEUS DA SILVA VIEIRA, RAIMUNDO MANEL SILVA DO NASCIMENTO e GABRIELA DE SOUSA SILVA, alunos da
Unidade Escolar Professor Antonio José da Silva na cidade de Floresta do Piauí-PI.
3.1.245 E-DOC Nº 07010091161202167. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de Portarias 44/2020 e
45/2020 que instauraram respectivamente os ICs 17/2020 (SIMP 000464-201/2020) e 18/2020 (SIMP 000465-201/2020).
3.1.246 E-DOC Nº 07010091162202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
Promoção de Arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 001103- 369/2019.
3.1.247 E-DOC Nº 07010091164202117. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
37/2021 Procedimento Administrativo SIMP Nº 000035-101/2021.
3.1.248 E-DOC Nº 07010091166202191. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Regeneração-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do ICP
01/2016 (SIMP 000801-170/2020).
3.1.249 E-DOC Nº 07010091167202134. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Preparatório n° 029/2020 - SIMP: 000261-030/2019, face a necessidade de novas diligências.
3.1.250 E-DOC Nº 07010091170202158. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
38/2021 PA SIMP Nº 000036-101/2021.
3.1.251 E-DOC Nº 07010091173202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
instauração do PA 000001-361/2021 - 2ª PJ Picos.
3.1.252 E-DOC Nº 07010091172202147. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
39/2021 PA SIMP Nº 000037-101/2021.
3.1.253 E-DOC Nº 07010091174202136. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
40/2021 PA SIMP Nº 000038-101/2021.
3.1.254 E-DOC Nº 07010091175202181. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
025/2021. Procedimento Administrativo SIMP 000022-101/2021.
3.1.255 E-DOC Nº 07010091177202171. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo 000018-101/2020.
3.1.256 E-DOC Nº 07010091178202114. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo de Inquérito Civil n.º 53/2019 (SIMP nº 000175-107/2019), instaurado no âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, visando
fiscalizar a implementação das ações pelo Poder Público Municipal de Cajazeiras do Piauí-PI.
3.1.257 E-DOC Nº 07010080033202015. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de instauração dos
Procedimentos Administrativos n. 07/2020, 10/2020 e 11/2020.
3.1.258 E-DOC Nº 07010091179202169. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade Administrativa nos autos do ICP n. 19/2019 (SIMP 000632-267/2018).
3.1.259 E-DOC Nº 07010091181202138. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Portaria de
Prorrogação de Prazo - ICP nº 000004-342/2018.
3.1.260 E-DOC Nº 07010091183202127. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº 16/2021
referentes ao Inquérito Civil nº 10/2020 - SIMP nº 913-161/2019.
3.1.261 E-DOC Nº 07010091185202116. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II - PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 09/2020 (SIMP nº 000713-181/2019), conforme disposto no art. 12 da Resolução nº 174 do CNMP.
3.1.262 E-DOC Nº 07010091187202113. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
referente ao Procedimento Administrativo nº 02/2017 - SIMP nº000246-292/2019.
3.1.263 E-DOC Nº 07010091188202151. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícia de Fato - 001/2021(SIMP 001006-310/2020).
3.1.264 E-DOC Nº 07010091189202111. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil (ICP 017/2020 -SIMP 000551-310/2020).
3.1.265 E-DOC Nº 07010091193202162. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 12/2019 (SIMP nº 000183-107/2019), instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, visando acompanhar o cumprimento do
Termo de Ajustamento de Conduta n° 04/2019 firmado nos autos do Inquérito Civil n° 03/2017, com o fito de implementar o CAPS AD no
município de Oeiras/PI.
3.1.266 E-DOC Nº 07010091194202115. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 18/2019 (000248-246/2019).
3.1.267 E-DOC Nº 07010091195202151. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 01/2017 (000029-306/2017).
3.1.268 E-DOC Nº 07010091196202112. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 02/2017 (000020-306/2017).
3.1.269 E-DOC Nº 07010091200202126. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 03/2017 (000022-306/2017).
3.1.270 E-DOC Nº 07010091202202115. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
expedido na NF nº 008/2021, SIMP nº 19-156/2021, instaurada com base em informação a qual esta Promotoria de Justiça tomou ciência, na
qual aponta que professores beneficiários do Instituto Previdenciário de Altos/PI não teriam recebido suas remunerações.
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3.1.271 E-DOC Nº 07010091207202148. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 011/2019 (SIMP 000557-173/2019).
3.1.272 E-DOC Nº 07010091206202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP Nº 002960-369/2020.
3.1.273 E-DOC Nº 07010091209202137. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
Procedimento Administrativo Nº 12/2019 (SIMP Nº 000098-027/2019), instaurado a fim de acompanhar a implantação e o funcionamento efetivo
do Ambulatório de Saúde para População Trans do Estado do Piauí.
3.1.274 E-DOC Nº 07010091214202141. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP 000121-101/2020.
3.1.275 E-DOC Nº 07010091213202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP n°000218-081/2020, visando, exclusivamente, o acompanhamento e fiscalização das ações para melhorias da
rede de abastecimento de água potável, assim como regularidade normativa e medidas de implementação para melhoria de traços básicos de
infraestrutura no loteamento denominado "Cidade Universitária" no município de Bom Jesus-PI.
3.1.276 E-DOC Nº 07010091215202194. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do PA nº SIMP
000193-164/2017.
3.1.277 E-DOC Nº 07010091216202139. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de Procedimento Administrativo Ofício nº 270/2021-000472-369/2020-SUPJP.
3.1.278 E-DOC Nº 07010091218202128. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de ofício nº 066/20212PJA e autos do PA nº 030/2020 (Simp n° 106-156/2020), instaurado a partir de conversão de notícia de fato, na qual se deu início a verificação
da conduta do Sr. José Pereira da Silva quanto a apropriação de valores em dinheiro pertencente a Sra. Maria das Dores (pessoa com
deficiência).
3.1.279 E-DOC Nº 07010091221202141. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo para
conclusão do Procedimento Administrativo nº 04/2019 (SIMP nº 000014-003/2019).
3.1.280 E-DOC Nº 07010091222202196. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 15/2020 (SIMP 000066-140/2020), instaurado para apurar eventuais irregularidades ou não funcionamento do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barras/PI.
3.1.281 E-DOC Nº 07010091223202131. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 08/2021, SIMP nº 000178-361/2021 ao CSMP e ao CAODIJ.
3.1.282 E-DOC Nº 07010091224202185. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de arquivamento parcial do
Inquérito Civil nº SIMP 000125-164/2017, instaurado com o escopo de apurar ineficiência de serviços públicos no âmbito do município de Batalha,
concernentes à saúde, saneamento básico, serviço de limpeza pública, merenda escolar e pagamento do piso salarial de profissionais do
magistério.
3.1.283 E-DOC Nº 07010091226202174. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do PA 01/2019 SIMP 000003-199/2019.
3.1.284 E-DOC Nº 07010091227202119. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Prazo do Procedimento Administrativo nº 000387-237/2019.
3.1.285 E-DOC Nº 07010091229202116. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Requerimento de
análise sobre a constitucionalidade de legislação do município de Ribeira do Piauí. (SIMP 000235- 237/2019).
3.1.286 E-DOC Nº 07010091230202132. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de ofício nº
257/2021/2263-369/2020-SUPJ/PHB-PI SIMP: 002263-369/2020, com o fito de apurar venda irregular de medicamentos sujeitos a controle
especial, bem como, individualização dos respectivos responsáveis.
3.1.287 E-DOC Nº 07010091232202121. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação
referente a Notícia de Fato nº 06/2020, a qual tem como assunto suposta privação de visitas da genitora de M. S. O. H., por sua tia materna
Cícera Antônia dos Santos Oliveira.
3.1.288 E-DOC Nº 07010091233202176. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração
de Procedimento Administrativo nº 06/2021 - SIMP nº 000041- 107/2020, para apurar as condições de oferta do serviço de transporte escolar aos
alunos da Escola Municipal Sítio Nacional, situada na Localidade Exú, zona rural do município de Oeiras-PI, conforme Portaria nº 07/2021.
3.1.289 E-DOC Nº 07010091235202165. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração
de Procedimento Administrativo nº 05/2021 - SIMP nº 000151- 109/2020, para aplicação de medidas de proteção a menor Raimunda Nonata do
Nascimento Silva que lhe garantam condições para seu integral desenvolvimento, livre de quaisquer formas de violência ou exploração, conforme
Portaria nº 06/2021.
3.1.290 E-DOC Nº 07010091236202118. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração
de Procedimento Administrativo nº 03/2021 - SIMP nº 000159- 109/2020, visando aplicação de medidas de proteção à idosa Estelita Soares
Bispo que lhe assegurem condições dignas de existência, conforme Portaria nº 03/2021.
3.1.291 E-DOC Nº 07010091237202154. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração
de Procedimento Administrativo nº 02/2021 - SIMP nº 000161- 109/2020, para fins de aplicação de medidas de proteção aos adolescentes Jorge
Geovane Marques e Cristóvão Henrique Marques da Silva que lhe garantam condições para seu integral desenvolvimento, livre de quaisquer
formas de violência ou negligência, conforme Portaria nº 02/2021.
3.1.292 E-DOC Nº 07010091238202115. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 054/2020 (SIMP 000522-310/2020) instaurado para apurar situação de vulnerabilidade dos menores P. G. S. S.,
L. G. S. S. e M. B. S. S.
3.1.293 E-DOC Nº 07010091241202112. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
procedimentos administrativos nº 010/2020 (Protocolo SIMP nº 000244-179/2020), 11/2020 (SIMP nº 000247-179/2020), 12/2020 (SIMP nº
000245-179/2020) e 13/2020 (SIMP nº 000246-179/2020) instaurados visando a fiscalização e o acompanhamento do montante concedidos aos
municípios da Comarca de Jaicós.
3.1.294 E-DOC Nº 07010088100202031. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº 04/2020, que
tem como objeto acompanhar e fiscalizar as Políticas Públicas realizadas pela Secretaria de Justiça do Estado do Piauí (SEJUS-PI) e Direção da
Penitenciária Gonçalo de Castro Lima - Vereda Grande, município de Floriano-PI.
3.1.295 E-DOC Nº 07010091242202167. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 09/2019 (simp 000272-203/2019).
3.1.296 E-DOC Nº 07010091245202117. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 03/2018 (simp 000399-203/2019).
3.1.297 E-DOC Nº 07010091246202145. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jerumenha-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório nº 01/2020 (simp 000070-203/2020), em trâmite na Promotoria de Jerumenha-PI, em Inquérito Civil Público nº
01/2021.
3.1.298 E-DOC Nº 07010091247202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do PA
nº 004/2021 (Simp n° 257-156/2020), instaurado com base em documentação encaminhada pela Dra. Joselisse Nunes de Carvalho Costa,
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, no qual narra a entrega de RN para adoção por parte de Maria do Desterro Gomes de Sousa.
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3.1.299 E-DOC Nº 07010091250202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
014/2021. Procedimento Administrativo SIMP 000010-101/2021.
3.1.300 E-DOC Nº 07010091251202158. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
015/2021. Procedimento Administrativo SIMP 000011-101/2021.
3.1.301 E-DOC Nº 07010091252202119. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
respectivo Inquérito Civil (ICP 015/2020-SIMP 000549-310/2020).
3.1.302 E-DOC Nº 07010091253202147. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Notícia de Fato nº 015/2021 SIMP 000067-310/2021 instaurada, após Relatório do Conselho Tutelar de São João do Piauí informando a situação
da criança P. G. P. N., que é acometido da doença Mega Polo Goncineti, necessitando de uso contínuo de bolsa de colostomia.
3.1.303 E-DOC Nº 07010091257202125. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
028/2021. Procedimento Administrativo SIMP 000025-101/2021.
3.1.304 E-DOC Nº 07010091258202171. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de instauração do PA nº 02/2021
- SIMP nº 000051-142/2021.
3.1.305 E-DOC Nº 07010091259202114. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
029/2021. Procedimento Administrativo SIMP 000026-101/2021.
3.1.306 E-DOC Nº 07010091260202149. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de expedição de Recomendação
nº 03/2021 no bojo do Procedimento Administrativo 02/2021 - 1ªPJUN - SIMP nº 000051-142/2021.
3.1.307 E-DOC Nº 07010091261202193. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
respectivo Inquérito Civil(ICP 025/2020-SIMP 000726-310/2020).
3.1.308 E-DOC Nº 07010091262202138. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil (ICP 069/2019 -SIMP 000850-310/2019).
3.1.309 E-DOC Nº 07010091263202182. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí - PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
respectivo Inquérito Civil (ICP 073/2019-SIMP 000854-310/2019).
3.1.310 E-DOC Nº 07010091180202193. Origem: Gabinete do Procurador-Geral. Assunto: comunicação de prorrogação do Procedimento de
Investigação Criminal nº 01/2020, protocolo SIMP nº 0000071-216/2018.
3.1.311 E-DOC Nº 07010091278202141. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil nº
18/2021 - SIMP nº 000062-107/2021, com o fito de apurar a utilização da modalidade pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços
comuns, no Município de Oeiras-PI, conforme Portaria nº 30/2019.
3.1.312 E-DOC Nº 07010091279202195. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil nº
20/2021 - SIMP nº 000064-107/2021, com o fito de apurar a utilização da modalidade pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços
comuns, no Município de Santa Rosa do Piauí-PI, conforme Portaria nº 32/2019.
3.1.313 E-DOC Nº 07010091280202111. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil nº
22/2021 - SIMP nº 000066-107/2021, com o fito de apurar a utilização da modalidade pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços
comuns, no Município de São João da Varjota-PI, conforme Portaria nº 34/2019.
3.1.314 E-DOC Nº 07010091282202117. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil nº
24/2021 - SIMP nº 000068-107/2021, com o fito de apurar a utilização da modalidade pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços
comuns, no Município de Cajazeiras do Piauí-PI, conforme Portaria nº 36/2019.
3.1.315 E-DOC Nº 07010081361202021. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
Encaminhamento de Recomendação nº 128/2020, destinada ao MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE/PI, para conhecimento, no intuito de garantir a
publicidade da atuação ministerial.
3.1.316 E-DOC Nº 07010091289202121. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
fato n° 002/2021 - SIMP: 000003-030/2021 (termo de abertura anexo), objetivando apurar irregularidades na cobrança indevida para realização
de exame BERA a paciente menor de idade por de clínica prestadora de serviços do SUS Rede Pública Municipal de Saúde.
3.1.317 E-DOC Nº 07010091290202155. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração de Notícia de
fato n° 002/2021 - SIMP: 000003-030/2021 (termo de abertura anexo), objetivando apurar irregularidades na cobrança indevida para realização
de exame BERA a paciente menor de idade por de clínica prestadora de serviços do SUS Rede Pública Municipal de Saúde.
3.1.318 E-DOC Nº 07010091291202116. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 03/2020 sob SIMP Nº 636-166/2020.
3.1.319 E-DOC Nº 07010091293202199. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da Notícia de
fato n° 002/2021 - SIMP: 000003-030/2021 (despacho anexo), face a necessidade de novas diligências.
3.1.320 E-DOC Nº 07010091294202133. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de ofício nº 116/20212PJA e autos do PA nº 001/2020 (Simp n° 534-156/2019), autuado a partir de conversão de Notícia de Fato, através de Portaria nº 003/2020,
com o fito de apurar possível situação de risco pessoal e/ou vulnerabilidade social vivenciada pela criança Jammily Victória da Cunha Gomes,
filha de Jeová Inácio Gomes e Elisângela Cardoso da Cunha, para apreciação revisional pelo Egrégio do Conselho Superior do Ministério Público
de promoção de arquivamento.
3.1.321 E-DOC Nº 07010091296202122. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Picos-PI. Assunto: comunicação de
instauração do PA 000034-088/2020 - 1ª PJ Picos.
3.2 PGA-SEI
3.2.1 PGA-SEI Nº 19.21.0284.0005080/2021-98. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício nº 146/2021- 44ª PJ Comunicação de Celebração de Acordo de Não Persecução Cível - Inquérito Civil nº 15/2017 (SIMP 002423-019/2017) - 082968089.2020.8.18.0140.
3.2.2 PGA-SEI Nº 19.21.0700.0003366/2021-75. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Ofício nº 127/2021- 44ª PJ - Comunicação
de Celebração de Acordo de Não Persecução Cível nº 01/2021 - PA nº 40/2021 (SIMP 000911-361/2020).
3.2.3 PGA-SEI Nº 19.21.0378.0007738/2020-63. Origem: Corregedoria-Geral do MPPI. Assunto: Ofício nº 15/2021 - CGMP/PI - Comunicação de
arquivamento do PGEA nº 19.21.0378.0007738/2020 - 63, relativa a denúncia apresentada pela Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio
do Estado do Piauí.
3.2.4 PGA-SEI Nº 19.21.0284.0005475/2021-06. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício nº 153/2021- 44ª PJ Comunicação de ajuizamento de ação nº 0817668-09.2021.8.18.0140 no PJe - Inquérito Civil nº 111/2017 (002661-019/2017).
3.2.5 PGA-SEI Nº 19.21.0284.0005261/2021-61. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício nº 147/2021- 44ª PJComunicação de ajuizamento de ação nº 0816986-54.2021.8.18.0140 no PJe - Inquérito Civil nº 102/2017 (000158-025/2017).
3.2.6 PGA-SEI Nº 19.21.0090.0003922/2021-33. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício nº 251/2021 - 28ª PJT Comunica a conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil - SIMP nº 000095-029/2020.
3.2.7 PGA-SEI Nº 19.21.0090.0003788/2021-62. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício nº 237/2021 - 28ª PJT prorrogação do prazo de conclusão do Inquérito Civil nº 18/2018 (SIMP 000125-029/2018).
3.2.8 PGA-SEI Nº 19.21.0623.0003890/2021-80. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: Ofício nº 153/2021- 44ª PJ arquivamento do PA n° 23/2019 (SIMP 000425-182/2019 - objeto: apurar o cumprimento das cláusulas do TAC nº 011/2018) e do PA nº 25/2019
(SIMP 000430-182/2019 - objeto: apurar o cumprimento das cláusulas do TAC nº 014/2018).
3.2.9 PGA-SEI Nº 19.21.0090.0003937/2021-16. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício nº 269/2021 - 28ª PJT Página 14
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virtualização dos autos do Procedimento Administrativo nº 41/2018 (SIMP nº 000104-029/2018).
3.2.10 PGA-SEI Nº 19.21.0090.0003987/2021-24. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício nº 319/2021 - 28ª PJT conversão dos autos de Notícia de Fato em Procedimento Administrativo - SIMP 000025-029/2021.
3.2.11 PGA-SEI Nº 19.21.0090.0003985/2021-78. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício nº 321/2021 - 28ª PJT conversão dos autos de Notícia de Fato em Procedimento Administrativo - SIMP 000138-029/2020.
3.2.12 PGA-SEI Nº 19.21.0090.0003990/2021-40. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício nº 270/2021 - 28ª PJT conversão da Notícia de Fato (SIMP nº 000147-029/2020) em Procedimento Administrativo.
3.2.13 PGA-SEI Nº 19.21.0109.0003681/2021-47. Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício nº 73/2021/35ªPJ arquivamento do Inquérito Civil nº 61/2013 (Protocolo SIMP nº 000136-022/2017) e nº 17/2019 (Protocolo SIMP nº 000019-022/2016), em virtude
do ajuizamento das Ações Civis Públicas nº 0811315- 50.2021.8.18.0140 e nº 0811165-69.2021.8.18.0140.
3.2.14 PGA-SEI Nº 19.21.0090.0003866/2021-90. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício nº 314/2021 - 28ª PJT conversão da Notícia de Fato SIMP n° 000145-029/2020 em Procedimento Preparatório.
3.2.15PGA-SEI Nº 19.21.0284.0003726/2021-87. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício nº 127/2021- 44ª PJ Comunicação de ajuizamento de ação nº 0812679-57.2021.8.18.0140 no PJe - Inquérito Civil nº 11/2020 (000015-344/2020).
3.2.16 PGA-SEI Nº 19.21.0284.0005556/2021-50. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício nº 154/2021- 44ª PJ Comunicação de ajuizamento de ação nº 0817966-98.2021.8.18.0140 no PJe - Inquérito Civil nº 63/2017 (000157-025/2017).
4. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
4.1 PGA-SEI Nº 19.21.0420.0005207/2021-61. Origem: Coordenadoria de Recursos Humanos MPPI. Assunto: Ofício nº 64/2021 - CRH - relação
dos membros que tiveram o gozo de férias adiadas ou interrompidas em abril/2021.
CONSELHOSUPERIORDOMINISTÉRIOPÚBLICO,EMTERESINA(PI), 02 DE JUNHODE2021.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

2.1. EXTRATOS DE DECISÕES17555
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0706.0004849/2021-05
Requerente: Jânio Valente Barreto
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, e em consonância com o parecer da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças e da Controladoria
Interna, DEFIRO o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia), ao SERVIDOR JÂNIO VALENTE BARRETO,
referente a seu deslocamento à cidade de Teresina-PI no período de 12 a 13/05/2021, para renovação do certificado digital-token, conforme
Portaria PGJ/PI nº 1021/2021.
Teresina-PI, 25 de maio de 2021
Martha Celina de Oliveira Nunes
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0160.0004982/2021-45
Requerente: Roberto Monteiro Carvalho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI, e em consonância com o parecer da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças e da
Controladoria Interna, DEFIRO o pedido do requerente, autorizando o pagamento do valor referente a 04 diárias e ½ (meia), a(o) PROMOTOR(A)
DE JUSTIÇA ROBERTO MONTEIRO CARVALHO , por deslocamento, no dia 24 à 28 de maio de 2021 para responder pela Promotoria de
Justiça de Capitão de Campos, conforme Portaria PGJ/PI nº 3403/2019.
Teresina-PI, 25 de maio de 2021
Martha Celina de Oliveira Nunes
Procuradora-Geral de Justiça em exercício

3. SECRETARIA GERAL
[]

3.1. PORTARIAS PGJ17550
PORTARIA PGJ/PI Nº 1132/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
considerando a decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0425.0000895/2021-10,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor ROBERT AGUIAR ANDRADE, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 329, do Padrão 04, Classe B, para o Padrão 05, Classe B de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 06 de fevereiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de junho de 2021.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1133/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
considerando a decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0000895/2021-10,
RESOLVE:
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL à servidora RAQUILENE ROCHA DA COSTA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 197, da Classe B, Padrão 06, para a Classe C, Padrão 07 de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 15 de abril de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de junho de 2021.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1134/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
considerando a decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0425.0002584/2021-94,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor JÂNIO VALENTE BARRETO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 339, do Padrão 04, Classe B, para o Padrão 05, Classe B de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 24 de abril de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de junho de 2021.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1136/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Parecer da Coordenadoria de Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0019.0005576/2021-90,
RESOLVE
CONCEDER à servidora LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA, Técnica Ministerial, matrícula nº 311, 03 (três) dias de folga para serem fruídos
nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2021, como compensação em razão de serviço extraordinário em regime de plantão com atuação exclusiva
em matéria eleitoral, conforme Portaria PGJ/PI nº 2128/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de junho de 2021.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1137/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Parecer da Coordenadoria de Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0369.0005527/2021-43,
RESOLVE
CONCEDER à servidora CAMILA CUNHA BARBOSA, Técnica Ministerial, matrícula nº 392, 01 (um) dia de folga para ser fruído no dia 18 de
junho de 2021, como compensação em razão de serviço extraordinário em regime de plantão com atuação exclusiva em matéria eleitoral,
conforme Portaria PGJ/PI nº 2128/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de junho de 2021.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1138/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Parecer da Coordenadoria de Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0160.0005494/2021-92,
RESOLVE
CONCEDER ao servidor FRANCISCO FERNANDO ALVES VIANA, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15722, 01 (um) dia de
folga para ser fruído no dia 31 de maio de 2021, como compensação em razão de serviço extraordinário em regime de plantão com atuação
exclusiva em matéria eleitoral, conforme Portaria PGJ/PI nº 2128/2020, com efeitos retroativos à data de fruição da referida folga.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de junho de 2021.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1139/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Parecer da Coordenadoria de Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0335.0005561/2021-23,
RESOLVE
CONCEDER ao servidor DANIEL OSORIO MENESES CARVALHO, Assessor Ministerial, matrícula nº 15415, 01 (um) dia de folga para ser
fruído no dia 04 de junho de 2021, como compensação em razão de atuação no 10º Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior do
Ministério Público do Estado do Piauí, conforme Edital PGJ/PI Nº 11/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 01 de junho de 2021.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1141/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
considerando o despacho contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0421.0005638/2021-49,
RESOLVE
DESIGNAR servidores para atuarem em Plantão Ministerial do mês de junho de 2021 (Audiência de Custódia), na forma especificada no Anexo I
(Escala de plantão das Promotorias de Justiça de Teresina/PI) e no Anexo II (Escala de plantão das Promotorias de Justiça de Parnaíba, Picos,
Floriano, Esperantina, Campo Maior, São Raimundo Nonato, Oeiras e Bom Jesus), em conformidade com o ATO Nº 18/2020-CGMP/PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2021.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
ANEXO I
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JUNHO/2021
(Audiência de Custódia)
TERESINA/PI
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DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

24ª Promotoria de Justiça de Teresina

Maria Clara de Miranda Medeiros

06

25ª Promotoria de Justiça de Teresina

Silvestre Rodrigues Conrado Júnior

12

26ª Promotoria de Justiça de Teresina

Francisco Jorge Leal Filho

13

27ª Promotoria de Justiça de Teresina

Ryanderson Magno Oliveira Rocha

19

28ª Promotoria de Justiça de Teresina

Leonardo Nogueira de Sousa Leal

20

29ª Promotoria de Justiça de Teresina

Victor Augusto Soares Freire

26

30ª Promotoria de Justiça de Teresina

Maria Clara de Miranda Medeiros

27

31ª Promotoria de Justiça de Teresina

Ana Beatriz Mota Furtado

ANEXO II
SEDE: BOM JESUS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

1ª Promotoria de Justiça de Corrente

Selma Marucelia de Andrade

06

1ª Promotoria de Justiça de Corrente

Selma Marucelia de Andrade

12

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Jamisson Medeiros da Silva

13

2ª Promotoria de Justiça de Corrente

Maria Izadora Farias de Carvalho

19

1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Carlos Eugenio Cesário Leal

20

1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Carlos Eugenio Cesário Leal

26

2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Sebastiao Rodrigues Moura

27

2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus

Osmar Barros Cardoso

SEDE: CAMPO MAIOR/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí

Paulo Victor Lima Batista

06

Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí

Rayssa Fernandes Lima

12

Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio

Maylson Araújo Luz

13

Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio

Maylson Araújo Luz

19

Promotoria de Justiça de Capitão de Campos

Jhonatha Magalhães Silva

20

Promotoria de Justiça de Capitão de Campos

Jhonatha Magalhães Silva

26

1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Kellen Samantha Prado Silva Vieira

27

1ª Promotoria de Justiça de Campo Maior

Tatiana Melo de Aragão Ximenes

SEDE: FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

Promotoria de Justiça de Manoel Emídio

Tatielly Paixão Tumaz Sousa

06

Promotoria de Justiça de Manoel Emídio

Andreonny Alves Messias

12

1ª Promotoria de Justiça de Floriano

Kleymone Silva de Sousa Borges

13

1ª Promotoria de Justiça de Floriano

Alexandre Madeira Sampaio

19

2ª Promotoria de Justiça de Floriano

Samara Rodrigues Cavalcante

20

2ª Promotoria de Justiça de Floriano

Caio Coelho Gomes Santiago

26

3ª Promotoria de Justiça de Floriano

Bruno Alves Beserra

27

3ª Promotoria de Justiça de Floriano

Kallyny Kelly da Silva Moura

SEDE: OEIRAS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

4ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Hallana Ruth Ferreira Viana

06

4ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Hallana Ruth Ferreira Viana

12

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes

Lindineide Cacilda da Silva

13

Promotoria de Justiça de Simplício Mendes

Lindineide Cacilda da Silva

19

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Keila Cristina de Sousa Silva
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20

Promotoria de Justiça de Paes Landim

Keila Cristina de Sousa Silva

26

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Rosimaria Meneses do Nascimento

27

1ª Promotoria de Justiça de Oeiras

Rosimaria Meneses do Nascimento

SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Marjorie Alves Ferreira

06

5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Helen Amanda de Meneses Silva

12

6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Indiana Katrine de Arruda Miranda

13

6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Lisandro Santos de Sousa

19

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Marina Laura Fortes de Brito Oliveira

20

7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Mário Henrique Fonseca de Sousa

26

8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Lara Cruz Miranda da Silva

27

8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

Graziela de Moraes Rubim Filgueiras

SEDE: PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

Promotoria de Justiça de Aroazes

Rafaela Rodrigues de Carvalho

06

Promotoria de Justiça de Aroazes

Mariane Santos Muniz

12

1ª Promotoria de Justiça de Picos

Jayane Francisca Estevão Barbosa

13

1ª Promotoria de Justiça de Picos

Kamilla de Sousa Silva Querino Carvalho

19

2ª Promotoria de Justiça de Picos

Monisia Carvalho Gomes

20

2ª Promotoria de Justiça de Picos

Gilca Feitosa Santana

26

3ª Promotoria de Justiça de Picos

José Henrique Reis Leite de Sousa

27

3ª Promotoria de Justiça de Picos

José Henrique Reis Leite de Sousa

SEDE: ESPERANTINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

2ª Promotoria de Justiça de Pedro II

Júlia Maria Dutra Bezerra

06

2ª Promotoria de Justiça de Pedro II

Marcos Vinícius Ferreira Oliveira

12

Promotoria de Justiça de Luzilândia

Gisele Kiara Rabelo Brandão

13

Promotoria de Justiça de Luzilândia

Meg Maria da Conceição Vaz Coelho Fraga

19

Promotoria de Justiça de Matias Olímpio

Franco Didierd Ferreira Candido Júnior

20

Promotoria de Justiça de Matias Olímpio

Franco Didierd Ferreira Candido Júnior

26

Promotoria de Justiça de Porto

Francisca Márcia de Araújo Alves

27

Promotoria de Justiça de Porto

Maria de Fátima da Silva Sousa

SEDE: SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

João Lucas Fontenele de Freitas Melo

06

3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Lázaro Ferreira Borges

12

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Layla Victor Araújo Landim Passos Lessa

13

4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato

Layla Victor Araújo Landim Passos Lessa

19

Promotoria de Justiça de Caracol

Ricardo Atila Goncalves Lima Filho

20

Promotoria de Justiça de Caracol

Ricardo Atila Goncalves Lima Filho

26

Promotoria de Justiça de Canto do Buriti

Havana Freitas Antunes

27

Promotoria de Justiça de Canto do Buriti

Havana Freitas Antunes

PORTARIA PGJ/PI Nº 1142/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO, MARTHA CELINA OLIVEIRA NUNES, no uso das atribuições conferidas pelo artigo
12, inciso XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO as informações constantes nos autos do Processo SEI nº 19.21.0422.0000366/2021-79,
RESOLVE
NOMEAR os candidatos aprovados no 2º Processo Seletivo de Estagiários de Pós-Graduação do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado
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em 2021, conforme Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº 15/2021 para a Seção de Estágios, por e-mail
(estagiariosmp@mppi.mp.br), em um único arquivo PDF até o dia 08 de junho de 2021;
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: PÓS-GRADUAÇÃO
007

DANIELA BATISTA ARAÚJO

008

GEOFRAN COSTA DUARTE FILHO

009

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO

010

DANIELLA KALLYNNE DE OLIVEIRA GARCIA

011

LUANA PRINCE SIPAUBA VALADAO

012

RAYSSA MARTINS VIEIRA SOARES NASCIMENTO

PPP

ANA RAYZA SANTOS COSTA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 02 de junho de 2021.
MARTHA CELINA OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em Exercício
PORTARIA PGJ/PI Nº 1140/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercício, MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
NOMEAR AMANDA LOPES AIRES, CPF: 331.844.488-00, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Promotoria de Justiça (CC-01),
junto à 2ª Promotoria de Justiça de Floriano.
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), 02 de junho de 2021.
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora-Geral de Justiça em exercício

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI17546
INQUÉRITO CIVIL Nº 28/2021
(SIMP Nº 000274-206/2020)
Portaria nº. 36/2021
Assunto: apurar a falta de local adequado para isolamento de pacientes com COVID-19 sem residência em Uruçuí.
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 incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, da
moralidade e da eficiência administrativas e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 127, caput, art. 129, III, da Carta Magna,
art. 25, IV, "b", da Lei n.º 8.625/93, art. 36, IV, "a" e "d", da Lei Complementar n.º 12/93;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Uruçuí, através de ofício oriundo do Conselho Municipal de Saúde, a
situação de pacientes infectados por COVID-19 que não tem residência no Município e que, por isso, não podem ficar em isolamento domiciliar;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato Nº 60/2020, posteriormente convertida no Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº
51/2020 (SIMP nº 000274-206/2020), para apurar a falta de local adequado para isolamento de pacientes com COVID-19 sem residência em
Uruçuí;
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Conselho Municipal de Saúde que, no ofício nº 65/2020, listou o nome de dois pacientes, que
testaram positivo no Município em maio de 2020 e não possuíam residência fixa para tratamento em isolamento domiciliar;
CONSIDERANDO que, oficiado a prestar esclarecimentos, o Município de Uruçuí informou que tentou locar uma residência com a finalidade de
hospedar os pacientes infectados por COVID-19 que não tem residência no Município, porém, o proprietário do imóvel desistiu de celebrar o
negócio, alegando a discordância dos vizinhos com a finalidade da locação;
CONSIDERANDO que foi expedida Recomendação nº 11/2020 ao Prefeito Municipal de Uruçuí, para que o Município providencie, no prazo de
cinco dias, local de hospedagem, com a necessária alimentação e equipamentos para as necessidades básicas essenciais, para pacientes
confirmados com COVID-19, que não tem residência ou outra forma de abrigo em Uruçuí-PI, para que, durante o período de 14 (quatorze) dias
após o surgimento dos sintomas, possam ficar em isolamento.
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência Social, informou que o fluxo de atendimento dos casos de COVID-19 realizados
pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) tem ocorrido,
frequentemente, através do encaminhamento de demandas pelas equipes de saúde, que acompanham e monitoram os casos de COVID-19.
Assim, segundo informações recebidas, durante a pandemia, não foi referenciado ao CRAS ou ao CREAS nenhum indivíduo sem residência em
Uruçuí ou morador de rua que tenha testado positivo para COVID-19. Ademais, ressaltou-se que Uruçuí não contempla o serviço de alta
complexidade, referente à disponibilidade de casas de passagem, casa abrigo, casa lar, devido ao porte populacional e a inexistência de
moradores de ruas;
CONSIDERANDO que foram requisitadas informações complementares ao Conselho Municipal de Saúde, se tomou conhecimento de casos de
pessoas com COVID-19, sem possibilidade de cumprir o isolamento necessário em virtude de estar em situação de moradia de rua ou sem
residência em Uruçuí-PI, especificando quem seriam estas pessoas e onde receberam atendimento;
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CONSIDERANDO que, após notificação por meio eletrônico, já reiterada, não houve manifestação Conselho Municipal de Saúde até a presente
data;
CONSIDERANDO que, o isolamento social é medida que, comprovadamente, previne a propagação da COVID-19 e a necessidade de garantir o
adequado acolhimento de pessoas em situação de rua ou que estejam em trânsito em Uruçuí, e durante sua passagem pelo Município, foram
infectados pela COVID, e necessitam de local para permanecer em isolamento domiciliar durante o tratamento;
CONSIDERANDO que a saúde é direito fundamental, sendo dever do Estado a sua implementação (Art.196 da Constituição Federal), de maneira
universal e integral (Art. 7º, I e II da Lei nº 8.080/90);
CONSIDERANDO a necessidade de conversão deste procedimento, uma vez que o prazo de tramitação venceu, nos termos do art. 2º, §7º da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO que as diligências realizadas até o momento não foram suficientes para a conclusão do feito e que há necessidade de apurar,
de forma mais aprofundada a questão, na tentativa de minorar o dano à saúde pública e promover a eventual responsabilização dos responsáveis
pelos danos já causados;
RESOLVE:
CONVERTER o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL nº 51/2020 em INQUÉRITO CIVIL nº 28/2021, para apurar a falta
de local adequado para isolamento de pacientes com COVID-19 sem residência em Uruçuí.
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
1) Registrar o procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde 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 ao Conselho Municipal da Saúde, localizado na Avenida Airton Sena, S/N, Bairro Aeroporto,
Uruçuí-PI, que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, se tomou conhecimento de outros casos de pessoas com COVID-19, sem possibilidade de
cumprir o isolamento necessário em virtude de estar em situação de rua ou sem residência em Uruçuí-PI, especificando quem seriam estas
pessoas, quando foram atendidas e onde receberam atendimento;
4) Outrossim, REQUISITO ao Município de Uruçuí, que informe no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do acatamento ou não da Recomendação nº
11/2020, encaminhando em caso de acatamento cópia de documentos que demonstrem o cumprimento da recomendação;
5) À Secretaria, que diligencie para que a notificação determinada no item 3 seja realizada pessoalmente, por meio de diligência do motoboy
desta Promotoria, visto que, após notificação por meio eletrônico, já reiterada, não houve manifestação do noticiante;
6) À Secretaria, 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, 27 de abril de 2021.
Márcio Giorgi Carcará Rocha
Promotor de Justiça em substituição
INQUÉRITO CIVIL Nº 27/2021
(SIMP Nº 000540-206/2019)
Portaria nº. 35/2021
Assunto: apurar suposto descumprimento de carga horária do Agente de Trânsito Aurismar Borges de Oliveira.
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 Aurismar Borges de
Oliveira é Agente de Trânsito no Município de Uruçuí, mas o local de trabalho deste é desconhecido, porque não costuma ser visto nas ruas da
cidade;
CONSIDERANDO que, após requerimento desta Promotoria, a Secretaria Municipal de Administração informou que Aurismar Borges de Oliveira
é Agente de Trânsito, junto a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Uruçuí-PI desde 02 de abril de 2008, e que, até a presente
data, não havia nenhum registro junto a Administração que desabonasse a conduta pessoal e profissional do referido servidor;
CONSIDERANDO que consta nos autos informação de que o investigado foi lotado na Procuradoria-Geral do Município em janeiro de 2017,
conforme Portaria nº 016/2017 da Secretaria Municipal de Administração (fls. 22);
CONSIDERANDO que foram requisitadas informações complementares ao Município de Uruçuí, que através do ofício nº 465/2020 da
Procuradoria Geral do Município e documentos encaminhados (fls. 30-37), informou que o investigado atualmente cumpre escala de serviço de
fiscalização do trânsito nas vias públicas da zona urbana e nas barreiras da vigilância sanitária instaladas nas rodovias de entrada e saída da
cidade, apresentando relatório de frequência dos meses de junho, julho e agosto de 2020;
CONSIDERANDO que ainda não há elementos suficientes nos autos para comprovar o cumprimento da carga horária por parte do investigado,
uma vez que os relatórios de frequência juntados nos autos são genéricos;
CONSIDERANDO que receber remuneração indevida, sem que o servidor tenha exercido as suas atividades, configura ato de improbidade
administrativa, que provoca enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação aos princípios norteadores da Administração Pública, nos termos
dos artigos 9, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO que tramita, nesta Promotoria de Justiça, o Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 21/2020 (SIMP 000540-206/2019),
visando apurar suposto descumprimento de carga horária, lotação e recebimento indevido de salário por parte do servidor Aurismar Borges de
Oliveira;
CONSIDERANDO a necessidade de conversão deste procedimento, uma vez que o prazo de tramitação venceu, nos termos do art. 2º, §7º da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO que as diligências realizadas até o momento não foram suficientes para a conclusão do feito e que há necessidade de apurar,
de forma mais aprofundada a questão, para promover a responsabilidade do autor da infração legal;
RESOLVE:
CONVERTER o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL nº 21/2020 em INQUÉRITO CIVIL nº 27/2021, para apurar
suposto descumprimento de carga horária do Agente de Trânsito Aurismar Borges de Oliveira.
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,
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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 ao Município de Uruçuí que, esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, apresentando os
documentos comprobatórios respectivos:
a) considerando o teor da Portaria nº 016/2017 da Secretaria Municipal de Administração, que informe se servidor Aurismar Borges de Oliveira foi
lotado na Procuradoria Geral do Município, qual a justificativa para a lotação, qual a função exercida pelo servidor, por qual período e se houve
registro de ponto durante a lotação, encaminhando as folhas de ponto respectivas;
b) considerando a informação de que o investigado atualmente exerce a função de agente de trânsito junto a Superintendência Municipal de
Transporte e Trânsito, que encaminhe a folha de ponto (manual ou eletrônica) específica do servidor na qualidade agente de trânsito, que
contenha horário de entrada e saída do expediente referente aos anos de 2019, 2020 e 2021;
c) a escala de fiscalização do trânsito nas vias públicas da zona urbana e nas barreiras de vigilância sanitária dos agentes de trânsito do
Município de Uruçuí nos meses abril, maio e junho de 2021, informando quais as datas, horários, local de realização e os agentes de trânsitos
responsáveis pela fiscalização;
4) À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que reitere-se o ofício por uma
vez, ressaltando que deixar de atender à requisições do Ministério Público configura crime punido com reclusão de um à três anos, nos termos do
art. 10 da Lei 7.347/85; e após resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão;
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUISIÇÃO formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento ao destinatário e registro
de praxe.
Uruçuí, 16 de abril de 2021.
Márcio Giorgi Carcará Rocha
Promotor de Justiça em substituição
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
48/2021
Portaria nº. 61/2021
Objeto: apurar a alienação de imóvel público praticada por Edinólia Rocha.
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, Do parágrafo único
do Art. 4° da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
CONSIDERANDO que no Inquérito Civil n° 32/2019 (simp n° 000353-206/2020), que tem por objeto apurar possível ilegalidade no aluguel pelo
Município de Uruçuí, do imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde de Uruçuí, constatou-se, da juntada de certidão de inteiro teor do imóvel,
que o imóvel situado na Av. Ayrton Senna, s/n, Bairro Aeroporto, Uruçuí-PI, registrado na matrícula n° 4.136 do Cartório de Registro de Imóveis
de Uruçuí, tinha por proprietário original o Município de Uruçuí;
CONSIDERANDO que, segundo o registro R-1-4.136, o Município de Uruçuí teria firmado contrato de concessão de direito real de uso (n°
01255), em 08 de abril de 2008, concedendo o uso do imóvel a Edinólia Rocha - KLG CONFECÇÕES, CNPJ n° 09.428.579/0001-62;
CONSIDERANDO que, conforme o registro R-2-4.136, Edinólia Rocha - KLG CONFECÇÕES, CNPJ n° 09.428.579/0001-62, vendeu, em 27 de
setembro de 2010, o imóvel a Francisca Cordeiro Pelissari, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e esta, por sua vez (R-3-4.136), vendeu o
imóvel em 21 de março de 2018, a seu irmão Antônio Reginaldo da Silva Cordeiro pelo valor de R$ 120.000 (cento e vinte mil reais);
CONSIDERANDO, que a concessão de direito real de uso é regulada pelo art. 7º do Decreto-lei nº 271/1967, alterado pela Lei nº 11.481/2007 e
que conforme leciona José dos Santos Carvalho Filho, no Manual de Direito Administrativo (2012, p. 1163), a "concessão de direito real de uso é
o contrato administrativo pelo qual o Poder Público confere ao particular o direito real resolúvel de uso de terreno público ou sobre o espaço
aéreo que o recobre, para os fins que, prévia e determinadamente, o justificaram."
CONSIDERANDO, que a concessão de direito real de uso permite a fruição sobre o imóvel desde que limitada aos fins estabelecidos no contrato
e, portanto, não transfere a propriedade do imóvel ao concessionário, mas apenas a posse e o uso;
CONSIDERANDO, então que Edinólia Rocha - KLG CONFECÇÕES não era proprietária do imóvel, por isso a venda feita por ela foi ilegal e, por
consequência as alienações subsequentes também foram ilegais;
CONSIDERANDO que a alienação de bem público em contrariedade a Lei configura crime e prejuízo ao erário, sendo as ações de ressarcimento
ao erário são imprescritíveis, conforme determinação do artigo 37, § 5° da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, a proteção do patrimônio público (Art. 129, III da Constituição Federal) zelando pela sua
recomposição caso necessária;
RESOLVE:
INSTAURAR o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 48/2021 para apurar a alienação de imóvel público praticada por Edinólia Rocha.
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) Junte-se aos autos cópia da certidão de inteiro teor da matrícula n° 4.136, contida nas fls.109/110 do Inquérito Civil n° 32/2019 (simp n°
000353-206/2020);
4) REQUISITO ao Município de Uruçuí que, no prazo de dez dias:
4.1) remeta cópia do contrato de concessão de direito real de uso n° 01255, firmado em 08 de abril, concedendo o uso do imóvel matriculado sob
o n° 4.136 no cartório de registro de imóveis de Uruçuí-PI a Edinólia Rocha - KLG CONFECÇÕES, CNPJ n° 09.428.579/0001-62;
4.2) remeta cópia do ato normativo municipal que regulamentava as concessões de direito real de uso de imóveis, à época do contrato;
4.3) informe se a concessão de uso do referido imóvel foi precedida de procedimento administrativo, encaminhando cópia deste; e
4.4) informe se Edinólia Rocha - KLG CONFECÇÕES, CNPJ n° 09.428.579/0001-62 requereu e o Município autorizou para a alienação do
imóvel, remetendo cópia dos documentos pertinentes.
5) REQUISITO ao cartório de registro de imóveis de Uruçuí que remeta a esta Promotoria, no prazo de dez dias, cópia do concessão de direito
real de uso n° 01255 que, conforme consta no R-1-4.136 da matrícula n° 4.136, estaria arquivado no cartório;;
6) Notifique-se Edinólia Rocha (residente na Rua Projetada, n/ 31, Bairro Bela Vista) para oitiva por videoconferência a ser realizada no dia 10
de junho de 2021 às 8:30 hrs, salientando que, na condição de investigada, ela tem direito a ser acompanhada por advogado no ato;
7) Remeta-se cópia desta Portaria e da certidão de inteiro teor da matrícula n° 4.136, contida nas fls.109/110 do Inquérito Civil n° 32/2019 (simp
n° 000353-206/2020) à 1ª Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI para fins de análise e eventual apuração da possível pratica do crime previsto no
Art. 171, §2°, I do Código Penal;
8) À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta nos prazos estipulados, 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, 01 de junho de 2021.
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Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

4.2. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI17547
Atendimento ao Público SIMP Nº. 003032-369/2020.
DESPACHO DE INDEFERIMENTO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 1ª
Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), no âmbito de suas atribuições legais e com fundamento no disposto no artigo 129, da Constituição
Federal, artigo 26, da Lei Nº. 8.625/93 e, artigo 37, inciso I, e alíneas "a" e "b", ambos da Lei Complementar N°. 12/93; e Resolução Nº. 174/2017,
do Conselho Nacional do Ministério Público, razão pela qual resolvo:
CONSIDERANDO que foi distribuído à 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), na data de 12 de novembro de 2020, o Atendimento ao Público
Nº. 0003032- 369/2020, a partir da Manifestação Nº. 3862/2020, protocolada junto à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, onde o
noticiante relata o seguinte: "A Prefeitura Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, abriu o Processo Seletivo Simplificado n*001/2020 para cargos
de níveis fundamental, médio e superior. De acordo com o cronograma do Edital n*01, as provas objetivas ocorrerão dia 06.12.2020. Logo,
efetuase a denúncia acerca da realização do processo seletivo devido a pandemia da Covid-19, a qual requer o distanciamento social e
permanece com potencial de transmissão do vírus SARS-CoV-2, sem perspectivas imediatas para vacinação coletiva como método preventivo
eficaz de contenção da doença e seus agravos em prejuízo a vida humana por meio de óbitos. Assim, seria necessário postergar eventos,
reuniões e coletivos presenciais de qualquer outra natureza, incluindo concursos públicos, que possam ser a razão de aglomerados de pessoas."
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, por determinação constitucional, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos
termos do artigo 129, II, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Edital Nº. 01/2020 - SEDESC, do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO pela empresa EPL concursos, visa o
preenchimento de vagas existentes, a formação de cadastro de reserva para vagas
Atendimento ao Público SIMP Nº. 003032-369/2020.
que surgirem durante o prazo de validade do Processo Seletivo, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para contratação por
tempo determinado a fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse;
CONSIDERANDO que, através do Atendimento ao Público Nº. 002948- 369/2020,restou protocolada notícia semelhante, distribuído à 1ª
Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), a partir da Manifestação Nº. 3723/2020, objetivando apurar eventuais irregularidades na elaboração de
processo seletivo simplificado, Edital Nº. 01/2020 - SEDESC, visando à contratação de servidores por tempo determinado, bem como, quanto à
viabilidade de sua realização, diante da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato será arquivada quando seu objeto já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se
encontrar solucionado, conforme artigo 4º, inciso I, da Resolução CNMP Nº. 174/2017;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP Nº. 174/2017, prevê a possibilidade de indeferimento da autuação de Notícia de Fato, conforme artigo
4º, § 4º;
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
RESOLVE Indeferir a autuação da Notícia de Fato, a partir do Atendimento ao Público Nº. 003032-369/2020, registrado em decorrência dos fatos
apresentados pelo noticiante junto a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, visto que o objeto destes já ensejou a autuação em
Notícia de Fato, do atendimento ao público Nº. 002948-369/2020, conforme acima exposto, fato que determinaria o imediato arquivamento dos
autos do procedimento extrajudicial, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Resolução CNMPNº. 174/2017. Ademais, determino sejam adotadas as
seguintes diligências, senão vejamos:
Oficie-se a Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, via e- mail, informando o indeferimento de autuação do Atendimento ao Público
Nº. 003032- 369/2020, em decorrência da autuação de Notícia de Fato SIMP sob Nº. 002948-369/2020, objeto da demanda, encaminhando cópia
do despacho de autuação da Notícia de Fato, para fins de conhecimento pelo noticiante;
Atendimento ao Público SIMP Nº. 003032-369/2020.
Cumpridas as diligências do item "a", certificando nos autos, bem como, realizando os necessários registros em SIMP, encaminhe-se cópia do
presente despacho para publicação no DOEMP/PI, após junte-se aos autos uma cópia do despacho de instauração da Notícia de Fato SIMP sob
Nº. 002948-369/2020, promovendo-se o arquivamento do atendimento ao público no sistema, com registro em livro próprio;
Remeta-se os autos a Secretaria Unificada das Promotorias de Parnaíba, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº.
931/2019,
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 19 de novembro de 2020.
CRISTIANO FARIAS
Assinado de forma digital por CRISTIANO FARIAS
PEIXOTO:2673784
1368
PEIXOTO:26737841368 Dados: 2020.11.18 18:17:24
-03'00'
DR. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI Respondendo pela 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI

4.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI17548
Portaria de Prorrogação de Prazo Inquérito Civil Público nº 000370-237/2018
A Dra. EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS
RODRIGUES BELO, Promotora de Justiça respondendo pela Promotoria de Simplício Mendes, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais, e com fundamento no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),
CONSIDERANDO a Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação do
Inquérito Civil Público (art. 9º);
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01 (um) ano, prorrogável
pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente IC findou em 29 de novembro de 2020;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
R E S O L V E:
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PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir de 29 de novembro de 2020, determinando de imediato
a adoção das medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento; b)
Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Piauí; c) Renove-se ofício n.º 063/2021/SEPJSM. Esclareça que a recusa injustificável e
o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão na responsabilização de que lhe der causa, a teor do
artigo 37, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 12/1993.
Simplício Mendes (PI),17 de fevereiro de 2021.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo Promotora de Justiça
Portaria de Prorrogação de Prazo
Inquérito Civil Público nº 000372-237/2018
á Dra. EMMáNUELLE MáRTINS NEIVá DáNTáS
RODRIGUES BELO, Promotora de Justiça respondendo pela Promotoria de Simplício Mendes, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais, e com fundamento no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),
CONSIDERANDO a Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação do
Inquérito Civil Público (art. 9º);
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01 (um) ano, prorrogável
pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente IC findou em 29 de novembro
de 2020;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
R E S O L V E:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir de 29 de novembro de 2020, determinando de imediato
a adoção das medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento; b)
Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Piauí; c) Determino, seja realizado levantamento e expedição de relatório com todos os
procedimentos em andamento que tenha como investigado o Sr. ádriano Veloso dos Passos.
Simplício Mendes (PI),9 de março de 2021.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo Promotora de Justiça

4.4. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI17549
Procedimento Administrativo SIMP nº 001718-361/2020
Objeto: Realizar o controle externo da atividade policial, notadamente em relação ao não atendimento de requisição ministerial.
PORTARIA nº 30/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 6ª
Promotoria de Justiça de Picos, por seu Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no exercício de suas funções legais e constitucionais,
especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que deixa a
cargo do membro do Ministério Público, após a verificação do vencimento o prazo da Notícia de Fato, a instauração do procedimento adequado
para acompanhamento ou apuração;
CONSIDERANDO que foi instaurada Notícia de Fato registrada no SIMP sob o nº 001718-361/2020, a fim de apurar o não atendimento das
requisições ministeriais de instauração de procedimento investigatório para apuração do crime de abandono material de criança e adolescente,
supostamente praticado por LEILA DAIANE DE MOURA SANTOS em desfavor dos filhos menores NATAN DE MOURA SANTOS E CRISTIANE
DE MOURA BOHN.
CONSIDERANDO que o prazo da presente notícia de fato encontra-se esgotado, e que ainda são necessárias diligências para elucidar e
solucionar os fatos;
CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 174/2017, que disciplina o procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar, de
forma continuada, políticas públicas e instituições;
RESOLVE:
CONVERTER a p r e s e n t e N O T Í C I A D E F A T O e m
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DETERMINANDO as seguintes
providências:
1 - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato
PGJ nº 931/2019);
2- Ofício ao 2ª DISTRITO POLICIAL DE PICOS-PI, enviando em anexo cópia do relatório psicossocial nº 17/2019 (fls. 23/25), REQUISITANDO1
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, informações acerca das solicitações feitas por esta Promotoria de Justiça através dos ofícios nº 38/2021
e 1209/2021, consistente na instauração de procedimento investigatório para apuração do crime de abandono material de criança e adolescente,
supostamente praticado por LEILA DAIANE DE MOURA SANTOS em desfavor dos filhos menores NATAN DE MOURA SANTOS E CRISTIANE
DE MOURA BOHN, a ser concluído em tempo hábil, observando-se a prioridade estabelecida no art. 4º, da Lei n. 8.069/1990,
1 Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público
devendo ainda ser informado imediatamente a esta Promotoria de Justiça a data de abertura, o número de registro do procedimento, bem como
remetidos os autos ao Poder Judiciário ou à 2ª Promotoria de Justiça;
3 - Comunique-se acerca da presente conversão, por meio eletrônico, à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP), com
cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí-DOEMP/PI.
CUMPRA-SE, servindo este de requisição formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Procedida à diligência e esgotado o prazo de resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, 14 de Maio de 2021.
MAURÍCIO VERDEJO G. JÚNIOR
Promotor de Justiça

4.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI17551
PORTARIA Nº 117/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar, no exercício de 2021, a correta implantação e/ou regularização do Portal da Transparência da Câmara
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Municipal de Nazaré do Piauí, com a observância dos princípios que regem a Administração Pública, notadamente, da publicidade e
transparência social, sem prejuízo de serem tomadas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, conforme o caso.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, 141 e 143, III, da Constituição Estadual, 25, IV, da Lei nº 8.625/93, 36,
IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo
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, inclusive, os direitos constitucionais;
CONSIDERANDO que, no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública,
enumerados, em rol exemplificativo, no caput dos arts. 37, da Constituição Federal, e 39, da Constituição Estadual, nomeadamente dos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, deve o Ministério Público agir preventiva e repressivamente na coibição dos
atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que a publicidade é condição de eficácia dos atos administrativos, podendo a conduta de negar publicidade dos atos oficiais
configurar, nos termos do art. 11, IV, da Lei nº 8.429/92, ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração
Pública;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 216, § 2º, também da Constituição Federal, cabem à Administração Pública, na forma da lei, a gestão
da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem;
CONSIDERANDO que a Lei Nacional nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação) e a Lei Complementar Nacional nº 131/09 (Lei da
Transparência) dispõem sobre mecanismos de acesso à informação e controle social da gestão pública, contribuindo para a consolidação do
regime democrático e ampliando a participação cidadã, regulamentando, desse modo, os arts. 5º, XXXIII, e 216, § 2º, ambos da Constituição
Federal de 1988;
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;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, 141 e 143, III, da Constituição Estadual, 25, IV, da Lei nº 8.625/93, 36, IV, da
Lei Complementar Estadual nº 12/93, 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, 1º e ss. da Resolução nº 174/2017, do CNMP e demais legislação pertinente,
instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, em desfavor da CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO
PIAUÍ, cujo objeto é fiscalizar e acompanhar, no exercício de 2021, a correta implantação e/ou regularização do Portal da Transparência
da Câmara Municipal de Nazaré do Piauí, com a observância dos princípios que regem a Administração Pública, notadamente, da
publicidade e transparência social, sem prejuízo de serem tomadas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, conforme o caso,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente, a remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP/MPPI
e ao CACOP/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), 19 de maio de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJFLO
PORTARIA Nº 116/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: fiscalizar e acompanhar o funcionamento do Hospital Municipal Esperança Garcia, sediado na cidade de Nazaré do Piauí, à luz
dos princípios da Administração Pública, durante o ano de 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias
para garantir o direito à saúde aos usuários do SUS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III 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 ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "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";
CONSIDERANDO que o artigo 197 da Carta Federal dispõe que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO, ainda, que o artigo 196 da Lei Maior expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o caput do artigo 2.º da Lei Federal nº 8.080/90, expressa o princípio da gratuidade do SUS, estatuindo que "a saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao
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Ministério Público expedir recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao
destinatário adequada e imediata divulgação;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO que vigora, no âmbito do direito à saúde, o princípio do atendimento integral, preconizado no artigo 198, II da Constituição
Federal e no art. 7º, II da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica do SUS), pelo qual cabe ao Poder Público prestar a assistência aos que necessitam do
SUS, da forma que melhor garanta o tratamento aos usuários;
CONSIDERANDO a existência do HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANÇA GARCIA, entidade de natureza hospitalar pertencente à Administração
Pública do Município de NAZARÉ DO PIAUÍ, destinada à prestação de serviços hospitalares de qualidade, eficiência e resolutividade aos
usuários do SUS;
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 no art. 19, da Lei complementar estadual nº 36/2004; Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, 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 NAZARÉ DO PIAUÍ, via Secretaria Municipal da Saúde, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar o
funcionamento do Hospital Municipal Esperança Garcia - HRTN, sediado na cidade de Nazaré do Piauí, à luz dos princípios da
Administração Pública, durante o ano de 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para garantir o direito
à saúde aos usuários do SUS, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS e CSMP para conhecimento, via e-mail institucional, devendo o envio ser
certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 17 de maio de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 51/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, com
fundamento no art. 129 da Constituição Federal, art. 143 da Constituição Estadual, art. 26, VI, da Lei n. 8.625/1993, art. 37, VI da Lei
Complementar Estadual n. 12/1993 c/c o art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85, e art. 10, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público, vem tornar público o PRESENTE EDITAL, com a finalidade de intimar/cientificar ROSIMEIRE BISPO DO NASCIMENTO
SILVA, PAULINA DO NASCIMENTO SILVA e MUNICÍPIO DE FLORIANO do teor da decisão que determinou o ARQUIVAMENTO do
Procedimento Administrativo - SIMP Nº 000042-101/2021, nos seguintes termos:
REFERÊNCIA: PA - SIMP Nº 000042-101/2021
NOTICIANTES/REQUERENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
NOTICIADO/REQUERIDO: ROSIMEIRE BISPO DO NASCIMENTO SILVA, PAULINA DO NASCIMENTO SILVA, MUNICÍPIO DE FLORIANO
OBJETO: AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DE SAÚDE DE ROSIMEIRE BISPO DO NASCIMENTO SILVA E
SUA FILHA PAULINA DO NASCIMENTO SILVA E, UMA VEZ ASSIM DEMONSTRADO, DETERMINAR A SUA INCLUSÃO NA REDE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE, A FIM DE GARANTIR SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS,
BEM COMO TOMAR AS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS NECESSÁRIAS.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. VIOLAÇÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS.
USUÁRIOS INCLUÍDOS NA REDE DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ARQUIVAMENTO. 1. Na espécie, o objeto precípuo do presente
procedimento é garantir os direitos fundamentais de Rosimeire Bispo do Nascimento Silva e sua Filha Paulina do Nascimento Silva, a fim de que
possa viver com dignidade e respeito. Segundo a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, ambas
encontram-se devidamente incluídas na rede de saúde e de assistência social, motivo pelo qual o arquivamento é medida que se impõe, sem
prejuízo da instauração de um novo procedimento, caso surja à justa causa. 2. Atingindo o Procedimento Administrativo sua finalidade, o
arquivamento é medida que se impõe, sem prejuízo da instauração de um novo, caso surja justa causa.
REFERÊNCIA: PA Nº 000042-101/2021
DECISÃO
Cls.
1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com a finalidade de averiguar a existência de vulnerabilidade social e de saúde de
ROSIMEIRE BISPO DO NASCIMENTO SILVA e sua filha PAULINA DO NASCIMENTO SILVA e, uma vez assim demonstrado, determinar a
inclusão delas na rede de assistência social e de saúde, a fim de garantir seus direitos fundamentais à luz dos princípios constitucionais, bem
como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias.
2. Decerto, o presente procedimento foi instaurado a partir da apresentação da senhora ROSIMEIRE BISPO DO NASCIMENTO SILVA e sua filha
PAULINA DO NASCIMENTO SILVA a esta Promotoria de Justiça pela Polícia Rodoviária Federal - PRF, oportunidade em que apresentaram
indícios de transtorno mental retardado, além de se encontrarem em situação de vulnerabilidade social e de saúde, inclusive sem residência,
necessitando, desse modo, de intervenção da rede de proteção.
3. Dessa forma, a título de diligência inicial, determinou-se a expedição de ofício ao município de Floriano, via Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Assistência Social - SEMDAS, na pessoa de sua representante legal, requisitando, através da equipe do Centro de
Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, no prazo de 30 (trinta) dias, visita domiciliar na residência onde se encontram
ROSIMEIRE BISPO DO NASCIMENTO SILVA e sua filha PAULINA DO NASCIMENTO SILVA, notadamente, na Localidade L3, zona rural de
Floriano/PI (na casa da Sra. Gildete da Silva Pereira Vasconcelos), com posterior remessa de relatório circunstanciado, indicando as providências
realizadas, inclusive, se as mesmas foram ou serão incluídas nos programas socioassistenciais e de saúde. (Doc. nº 3351054)
4. Regularmente oficiado, o Centro de Referência de Assistência Social - CREAS encaminhou Estudo Psicossocial referente à Rosimeire Bispo
do Nascimento e Silva e Paulina do Nascimento Silva, tendo como conclusão nos seguintes termos: (Doc. nº 3580229)
A partir dos atendimentos a Rosimeire Bispo do Nascimento e Silva e sua filha Paulina do Nascimento Silva verificou-se que há uma situação de
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vulnerabilidade na família. As mesmas estão sem trabalho, sem moradia e em condição de extremo pobreza, tendo apenas o benefício do Bolsa
Família para sustento do lar. Rosimeire e Paulina foram inseridas nas redes socioassitenciais e de saúde do município de Floriano, outro
encaminhamento, diz ao fato de Paulina está pleiteando o Benefício de Prestação Continuada, devido a sua condição psicossocial. A família
segue sendo assistida pelo CREAS, foram incluídas no Sistema de Proteção Especializada a Famílias e Indivíduos - PAEFI, como também no
cuidado compartilhado com os demais pontos da rede socioassistencial e da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS/SUS, garantindo a
integridade e segurança da família. Seguimos a disposição para outros esclarecimentos ou declarações, sem mais apresentamos os protestos de
nossa estima e consideração. Floriano-PI, 26 de abril de 2021.
É, em síntese, o relatório.
5. Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, como é o caso da saúde, principalmente de pessoas em situação de risco social e pessoal.
6. Ainda, é função constitucional deste Órgão Ministerial zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados pela Constituição, como é o caso das ações e serviços de saúde, nos termos do art. 197, da Constituição da República,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia.
7. Em verdade, considerando o objeto deste procedimento, é bom alvitre salientar que o Constituinte prescreveu como obrigações positivas do
Estado, sob a rubrica de direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.
8. Assim sendo, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
9. Na espécie, o objeto precípuo do presente procedimento é garantir os direitos fundamentais de Rosimeire Bispo do Nascimento Silva
e sua Filha Paulina do Nascimento Silva, a fim de que possa viver com dignidade e respeito. Segundo a equipe do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social - CREAS, ambas encontram-se devidamente incluídas na rede de saúde e de assistência social, motivo
pelo qual o arquivamento é medida que se impõe, sem prejuízo da instauração de um novo procedimento, caso surja à justa causa.
Assim sendo, considerando que o objeto deste procedimento atingiu sua finalidade, determino, com arrimo no art. 12, da Res. 174/2017, do
CNMP, o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Administrativo, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio, caso venha a surgir justa
causa.
Finalmente, determino a cientificação da presente decisão aos Noticiados/Requeridos; na impossibilidade de cientificação, expeça-se Edital para
tal fim. Empós, cientifique-se o CSMP/MPPI, o CAODEC/MPPI para os devidos fins, arquivando-o após as anotações e baixas de praxe.
Floriano, 1º de junho de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 50/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, com
fundamento no art. 129 da Constituição Federal, art. 143 da Constituição Estadual, art. 26, VI, da Lei n. 8.625/1993, art. 37, VI da Lei
Complementar Estadual n. 12/1993 c/c o art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85, e art. 10, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público, vem tornar público o PRESENTE EDITAL, com a finalidade de intimar/cientificar VALMI FERREIRA DA SILVA, ROSIVALDO
DE SOUSA CAMPELO, JOSILENE DE SOUSA CAMPELO, RENATO FERNANDES DE SOUSA e todos e quaisquer colegitimados e/ou
interessados do teor da decisão que determinou o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil Público ICP - SIMP Nº 000166-101/2018, nos seguintes
termos:
REFERÊNCIA: ICP - SIMP Nº 000166-101/2018
REPRESENTANTE: VALMI FERREIRA DA SILVA, ROSIVALDO DE SOUSA CAMPELO, JOSILENE DE SOUSA CAMPELO, RENATO
FERNANDES DE SOUSA
REPRESENTADO: MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: VERIFICAR IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2014, QUE TRATA ACERCA DO REAJUSTE
SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FRANCISCO AYRES - PI.
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. APURAR IRREGULARIDADE. LEI MUNICIPAL, REAJUSTE SALARIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO.
ARQUIVAMENTO. 1. Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe 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. 2. É função do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Resolutividade da demanda
pela judicialização e, por via reflexa, a perda superveniente do interesse de agir destes autos. 3. O arquivamento do feito é à medida que se
impõe.
REFERÊNCIA: ICP SIMP Nº 000166-101/2018
DECISÃO
Cls.
2. Trata-se de "denúncia" formulada pelos Noticiantes, dando conta que o Noticiado, desde o mês de janeiro de 2014, vem, de forma "clara",
"robusta" e "direta", descumprindo totalmente a Lei Municipal n° 314/2014, que reajustou o salário dos servidores públicos municipais, incorrendo,
segundo eles, na prática de ato de improbidade administrativa. . (Doc.: 2990553 - pág. 01-05)
3. A título de diligência inicial, a fim de instruir o presente feito e levando-se em conta o contido nos autos, determinamos a expedição de ofício ao
Prefeito Municipal de Francisco Ayres/PI, para que apresentasse manifestação escrita, no prazo de 10 dias, acerca dos termos da noticia
apresentada, informando às providências que foram ou estão sendo tomadas para a solução do problema noticiado, podendo juntar documentos.
(Doc.: 2990553 - pág. 07)
4. Devidamente oficiado, o Município de Francisco Ayres — PI, na pessoa de seu Prefeito, qualificou a lei supracitada como "inconstitucional",
urna vez que não foi sancionada pelo Prefeito, mas, de forma monocrática pelo Presidente da Câmara Municipal, de forma que o reajuste, da
forma que foi aprovada, segundo ele, tornaria impossível o pagamento da folha de pagamento municipal. O Município afirmou, ainda, que a lei
não foi sancionada por considerar "impossível" a realização dos pagamentos na forma que foi aprovada. (Doc.: 2990553 - págs. 13/14)
5. Ainda visando instruir o feito, requisitamos do ente federativo supramencionado, a relação atual de todos os servidores do Município
(efetivos/contratados/comissionados), indicando o cargo, a data de admissão, vínculo jurídico (efetivo/temporário/comissionado), salário e a data
do último reajuste salarial. (Doc.: 2990553, pág.16)
6. Devidamente oficiado, com exceção da informação da data do último reajuste salarial, o Município encaminhou a documentação requisitada.
(Doc.: 2990553, págs.22-46)
7. Conclusos, considerando o princípio da presunção da legitimidade das leis e visando instruir o feito, determinamos a expedição de oficio a
Câmara Municipal de Francisco Ayres — PI, para que informe/encaminhe, no prazo , máximo de 10 (dez) dias, os seguintes
documentos/informações: a) A Lei Orgânica do Município de Francisco Ayres — PI atualizada; b) O Plano de Cargos e Salários do Município de
Francisco Ayres — PI, se houver, atualizado; c) O projeto de lei que ensejou a aprovação da Lei Municipal n° 314/2014, declinando como se deu
o processo legislativo do mesmo e os motivos da sanção/promulgação pelo Legislativo e não pelo Executivo. (Doc.: 2990553, págs.22-46)
8. Assim sendo, a Câmara Municipal de Francisco Ayres — PI, intempestivamente, além de apresentar a documentação requisitada, informou
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que a lei supramencionada foi originada do Projeto de Lei n° 002/2014, de autoria do Poder Executivo, para reajustar o salário dos profissionais
do magistério do município, todavia, foi submetida a 2 (duas) emendas modificadores — Emenda Substantiva n° 001/2014 e Emenda Supressiva
do art. 2° do Projeto de Lei -, conquanto, o referido projeto foi vetado pelo Poder Executivo, sendo sancionado pelo Poder Legislativo, a partir do
Decreto n° 001/2014, de autoria do então Presidente da Câmara Municipal, um dos Noticiantes deste feito. (Doc.: 2990553, págs.55/56)
9. De posse dessas informações e visando instruir o feito, designou-se uma audiência,
oportunidade em que o Prefeito, VALKIR NUNES DE OLIVEIRA, declarou (fls. 169/170):
Que a lei municipal n° 314/2014, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores públicos municipais foi de iniciativa do Executivo; Que na
Câmara Municipal referida lei foi modificada, majorando as despesas; Que referida lei foi vetada; Que o veto foi derrubado pela Câmara,
resultando na sua promulgação. Que referida lei foi declarada nula pelo Juízo de primeiro grau; Que referido processo encontra-se em grau de
recurso Que o Município vem deferindo, anualmente, aumento para os servidores públicos' Que todos os reajustes previstos pelo governo federal
foram e estão sendo atendidos; Que o município não possui servidores com salário inferior ao mínimo legal; Que os servidores do município
recebem reajustes deferidos pelo próprio município além dos reajustes do governo federal; Que o município está aguardando a solução judicial
definitiva sobre a validade da lei questionada. (Doc.: 2990554, pág. 72/74)
10. Assim sendo, foi proferida Decisão de arquivamento no caso em comento, tendo e vista que não vislumbramos, pelo menos no presente
momento, a ocorrência da prática de ato de improbidade. Decerto, considerando as declarações prestadas pelo gestor nesta Promotoria de
Justiça, não há elementos que indicam a atuação do gestor como dolosa ou, ao menos, culposa. Além disso, o Supremo Tribunal Federal — STF,
através de sua Súmula Vinculante 37,-firmou entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, motivo pelo qual o arquivamento é medida que se impõe, sem prejuízo da
instauração de procedimento próprio, caso surja a justa causa. Assim sendo, considerando que não há indícios da prática de ato de improbidade,
determinou-se, com arrimo no art. 10, da Resolução n° 23/2007 do CNMP, o arquivamento deste Inquérito Civil Público e do Procedimento
Administrativo em apenso, sem prejuízo da instauração de novo procedimento, caso surja a justa causa. (Doc.: 2990557, págs.01-05)
11. Devidamente cientificados, os representantes/noticiantes apresentaram, tempestivamente, recurso em irresignação à promoção de
arquivamento do feito, pugnando pelo ajuizamento da respectiva ação civil pública. Malgrado as alegações apresentadas, entendemos, salvo
melhor juízo, não subsistir razões para reforma da decisão, ao revés, não é função deste órgão Ministerial cobrar aumento salarial de agente
público, tendo em vista o caráter individual de tal direito. Desse modo, não comportou reforma da promoção de arquivamento exarada nos autos,
determinando as cautelas de praxe, o encaminhamento do feito ao Eg. Conselho Superior do Ministério Público - CSMP, para os fins do disposto
nos artigos 9°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, e 10, §§ 1° e 2°, da Resolução n° 23/2007, do CNMP. (Doc.: 2990557, pág.37)
12. O Conselho Superior, por sua vez, deixou de homologar a promoção de arquivamento, por entender que deve ser dirimida a dúvida acerca da
constitucionalidade ou não da Lei Municipal n° 314/2014 (Doc.: 2990557, págs.43-52). Dessa forma, visando instruir o feito, determinou-se a
expedição de notificação de audiência ao Município de Francisco Ayres, na pessoa de seu representante leal, para comparecer ao Ministério
Público Estadual no dia 19 de novembro de 2019, às 09 horas, com a finalidade de prestar declarações acerca do descumprimento da Lei
Municipal n° 314/2014, podendo comparecer, querendo, acompanhado de Assessor Jurídico e do (a) Secretário (a) Municipal de Finanças. (Doc.:
2990557, pág. 55)
13. Ocorrida à audiência na data aprazada, o então Prefeito Municipal, Valkir Nunes de Oliveira, inquirido, declarou: (Doc.: 2990557, pág. 60/61)
Que a Lei n° 314/14, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores públicos para o ano de 2014, foi de iniciativa do Executivo; Que a lei foi
aprovada para vigência com data retroativa, motivando o veto pelo Executivo; Que o veto foi derrubado pela Câmara, que promulgou a lei de
forma irregular; Que a lei foi questionada judicialmente, mas o processo foi extinto, sob o fundamento de inadequação processual; Que o
município, verificando a total inconstitucionalidade da lei referida, realizou o reajuste salarial dos servidores com base no índice de reajuste
previsto na lei referida, a partir de abril de 2014, salvo os servidores com salário superior ao mínimo legal; Que o município, considerando que a
lei referida estava sendo questionada judicialmente, passou a aplicar, em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, o reajuste salarial para todos os
servidores municipais, com baseno índice de reajuste do salário mínimo legal adotado pelo governo federal; O municipio de 2015 a 2019, não
apresentou projeto de lei dispondo sobre reajuste salarial, mantendo so "-nte o índice do governo federal; Que o índice de reajuste salarial
previsto na Lei Municipal n° 314/14, nos percentuais de 8,32%(professores) e 6,78%(demais servidores), foram atendidos no reajuste de 2014,
salvo para os servidores com salário superior ao mínimo legal, como dito acima; Que o município não se nega a pagar qualquer diferença salarial
decorrente do descumprimento da lei referida, mas necessito de autorização judicial; Que o município entende que não descumpriu a lei referida,
salvo no que se refere à data de vigência do reajuste, que foi aplicado a partir de abril, e não de janeiro como disposto na lei.
14. Após as declarações, o representante do Ministério Público, levando-se em conta as declarações apresentadas, determinou as seguintes
deliberações, a ser cumpridas no prazo de 30 dias: 1. Relação nominal de todos os servidores públicos municipais, com salário superior ao
mínimo legal, no mês de dezembro de 2013, indicando cargo, lotação e salário em dezembro/2013, janeiro e maio/2014; 2. Relação nominal de
5(cinco) servidores públicos municipais exercendo o gargo de professor e 5(cinco) servidor recebendo o salário superior ao mínimo legal, no mês
de dezembro de 2013, indicando cargo, lotação e salário em dezembro/2013, janeiro e maio/2014. 3. Fica o município, na pessoa do prefeito,
cientificado dos efeitos do não cumprimento da ordem jurídica, inclusive as responsabilidades de ordem civil, administrativa e penal. (Doc.:
2990557, pág.61)
15. Empós, visando instruir o feito, determinou-se a expedição de notificação de audiência aos Noticiantes/Representantes para comparecerem
ao Ministério Público Estadual no dia 28 de novembro de 2019, às 10 horas, com a finalidade de prestar informações complementares. (Doc.:
2990557, pág.63)
16. Assim sendo, os noticiantes compareceram em audiência e acordaram que VALMI FERREIRA DA SILVA prestaria declarações
representando todos, a fim de evitar repetições de declarações, o que foi deferido pelo representante do MP. Em seguida, VALMI FERREIRA DA
SILVA, inquirido, declarou:
Que era presidente da Câmara quando a Lei n° 314/14, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores públicos para o ano de 2014, foi
aprovada; Que a lei foi vetada pelo executivo, sob a alegação de que a mesma era inconstitucional, motivando a devolução para a Câmara; Que
o veto foi derrubado pela Câmara, promulgando a referida lei; Que o município não vem cumprindo a lei referida, o que motivou a apresentação
da presente representação; Que não apresentou representação no ano de 2014, haja vista a existência de processo judicial questionando referida
lei; Que no ano de 2018 tomou conhecimento que a lei estava em vigência, pois o processo judicial não declarou a lei inválida; Que o executivo
deixou de aplicar o percentual de 6.78% previsto na lei ra todos os servidores, exceto professores, nosalário dos servidores que tinham salários
superiores ao mínimo em dezembro \ de 2013; Cl noticiantes passaram a receber reajuste salarial somente quando passaram a receber o ár
mínimo vigente; Que o município, a partir de janeiro de 2014, reduziu o salário do noticiante ROSIVALDO DE SOUSA CAMPELO para o salário
mínimo; Que o noticiante ROSIVAIDO recebeu o reajuste em 2014 com base no salário mínimo. (Doc.:2990557, pág.65/66)
17. Após as declarações, o Ministério Público, visando instruir o procedimento, determinou as seguintes deliberações, a ser cumpridas no prazo
de 30 (trinta) dias: 1. Os noticiados deverão juntar nos autos cópias dos contracheques referentes aos meses de dezembro de 2013 e janeiro a
maio de 2014.
18. Dentro do prazo concedido em audiência, os noticiantes enviaram a documentação requisitada (Doc.: 2512717). Por isso, em face de toda a
documentação contida nos autos, e a fim de instruir o feito, determinou-se a expedição de notificação de audiência aos noticiantes e ao Município
de Francisco Ayres, na pessoa do seu representante legal, devendo estar munido da documentação solicitada em audiência, para comparecerem
ao Ministério Público, no dia 15 de abril de 2020, às 9h, a fim de prestarem declarações acerca do objeto do presente procedimento. (Doc.:
2544692).
19. Ocorreu a juntada dos documentos requisitados em audiência no Doc.: 2990557, pág.61, contudo, após análise minuciosa nos autos,
verifica-se que o Município em questão não apresentou nenhum documento que comprovasse a ineficácia da Lei n° 314/2014, se limitando a
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declarar em audiência que "a lei foi questionada judicialmente, mas o processo foi extinto, sob o fundamento de inadequação processual". (Doc.:
2570546)
20. Os representantes, ao revés, apresentaram a decisão judicial prolatada no processo n° 0000250-15.2014.8.18.0083, que ao contrário do que
foi declarado pelo gestor, determina o reestabelecimento da Lei n° 314/2020. Em consulta ao processo referido acima, observa-se que não houve
reforma da referida decisão. Diante do exposto, levando-se em conta o contido nos autos, foi determinado a expedição de ofício ao Município de
Francisco Ayres, por intermédio do seu representante legal, requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias, informações acerca da regularização do
cumprimento da Lei Municipal n° 314/2014, que dispõe sobre reajuste salarial dos servidores públicos municipais de Francisco Ayres no ano de
2014, e caso não tenha sido regularizado o cumprimento da lei referida, informar a possibilidade de assinatura de um TAC como meio consensual
para a solução do objeto do presente ICP e seu consequente arquivamento. (Doc.:2798679)
21. O Município de Francisco Ayres apresentou manifestação informando que "não se nega a assinar Termo de Ajustamento de Conduta com
este Órgão Ministerial". Dessa forma, considerando o retorno gradual das atividades presenciais, determinou-se a expedição de notificação de
audiência ao Município de Francisco Ayres, na pessoa de seu representante legal, para participar de audiência virtual a ser realizada no dia 27 de
outubro de 2020, às 9:30h, através da plataforma "Microsoft Teams", a fim de prestar declarações acerca do objeto deste procedimento, com a
possibilidade de assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, como meio de solução consensual do objeto deste procedimento,
conforme o caso. (Doc.: 2991934)
22. Todavia, o Município de Francisco Ayres solicitou a redesignação da audiência (Doc.:3087680). Dessa forma, considerando o retorno gradual
das atividades presenciais, determinou-se a expedição de notificação de audiência ao Município de Francisco Ayres, na pessoa de seu
representante legal, VALKIR NUNES DE OLIVEIRA, para comparecer ao Ministério Público Estadual, acompanhado de assessor jurídico, no dia
02 de dezembro de 2020, às 9:30h, a fim de prestar declarações acerca do objeto deste procedimento, com a possibilidade de assinatura de um
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, como meio de solução consensual do objeto deste procedimento, conforme o caso. (Doc.: 3087739)
23. Ocorre que a audiência referida restou prejudicada, em virtude da ausência do notificado. Dessa forma, visando instruir o feito, foi
determinada a expedição de notificação de audiência ao município de Francisco Ayres, na pessoa de seu representante legal, acompanhado, se
possível, de assessor jurídico, a fim de que compareça na sede do Ministério Público Estadual no dia 11 de fevereiro de 2021, às 10h: 30min,
com a finalidade de prestar declarações acerca do objeto deste procedimento, inclusive, com a possibilidade de assinatura de TAC, como forma
de solução consensual do objeto deste procedimento e seu consequente arquivamento. (Doc.: 3260698)
24. Compareceu em audiência, o notificado, representado pelo Secretário Municipal da Administração, Renato Antônio Garcia Andrade,
acompanhado do advogado Thiago Ibiapina Coelho OAB 5960/Pl, o qual inquirido, declarou:
Que já tinha conhecimento de questionamentos, por parte de servidores, do descumprimento da Lei Municipal n° 314/2014; Que tomou
conhecimento, como gestor, agora após a notificação da audiência; Que verificou, após uma análise da Lei referida, que o reajuste era inviável
para o município, pois os recursos financeiros não eram suficientes para o cumprimento; Que tem conhecimento que a Lei municipal n° 314/2014,
foi a última dispondo sobre reajuste salarial dos servidores; Que o município vai procurar as medidas jurídicas e legislativa necessárias para a
declaração de inconstitucionalidade ou nulidade da referida lei, já que foi elaborada e aprovada com diversos vícios formais e materiais; Que o
município não tem condições financeiras de cumprir o disposto na Lei Municipal referida, já que a mesma foi elaborada sem observar o impacto
financeiro, conforme a lei de responsabilidade fiscal; Que o município está estudando a realização de uma reforma administrativa visando a
regularização do quadro funcional, inclusive salarial. (Doc.:3356168)
25. Após as declarações, o representante do Ministério Público, a título de diligências, requisitou ao município, no prazo de 60 dias, as medidas
realizadas visando à declaração da nulidade da Lei Municipal n° 314/2014.
26. Entretanto, não foi apresentada a devida manifestação requisitada (Doc.: 3538524). Dessa forma, foi expedido ofício ao município de
Francisco Ayres, na pessoa de seu representante legal, requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestação escrita contendo quais medidas
foram realizadas visando a declaração da nulidade da Lei Municipal n° 314/2014. (Doc.: 3552487).
27. Regularmente oficiado, o ente apresentou manifestação informou que foi protocolado ação na 2ª Vara da Comarca de Floriano, Ação Civil
Pública de Nulidade da Lei Municipal de nº n° 314/2014, sob o nº 0801155-11.2021.8.18.0028 PJE. (Doc.: 3600278)
28. Em consulta ao sistema PJE, verificamos o protocolamento da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade De Ato Administrativo Com Pedido
Incidental De Inconstitucionalidade E De Tutela De Urgência, tendo como objeto a lei em alhures.
É, em síntese, o relatório.
29. Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
30. No atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública, enumerados, em rol
exemplificativo, no caput dos arts. 37, da Constituição Federal, e 39, da Constituição Estadual, nomeadamente dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, deve o Ministério Público agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos
atentatórios ao interesse público.
considerando o cerne da questão apresentada pelos Noticiantes, deve-se
destacar, pelo Princípio da Simetria, que, nos termos dos artigos 37, X, da Constituição Federal, 54, VII, da Constituição Estadual, a remuneração
dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada pelo lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, ou seja, a
autoria dos projetos de lei específica que altera ou fixa a remuneração dos servidores estatais do executivo de Francisco Ayres -PI é privativa do
Prefeito, conforme dispõem os artigos 61, § 1°, II, "a", da Constituição Federal, e 75, § 2°, II, "a", da Constituição Estadual.
há fortes indícios que de a Lei Municipal n° 314/2014 padece de inconstitucionalidade formal. Conquanto, considerando as informações prestadas
pela Prefeita, a lei em comento está sendo objeto judicial de ação, de autoria do município, em face da Câmara Municipal, visando declarar sua
nulidade pelo Poder Judiciário, e nesse viés, a resolutividade da demanda pela judicialização e, por via reflexa, a perda superveniente do
interesse de agir destes autos, o arquivamento do feito é a medida que se impõe.
Assim sendo, no caso em comento, não vislumbramos, pelo menos no presente momento, a ocorrência da prática de ato de improbidade, ante a
ausência de conduta dolosa ou culposa pelo noticiado. Por determinação da Sumula 03/2017 do CSMP e por analogia da Res. 174/2017, artigo
4º,I, do CNMP, não há, plausibilidade jurídica nem razoabilidade na manutenção do presente Inquérito Civil, conforme razões acima expostas,
ante a resolutividade da demanda pela sua judicialização e, por via reflexa, a perda superveniente do interesse de agir nestes autos. A promoção
de arquivamento dos autos é medida que se impõe pelos fundamentos fáticos e jurídicos acima esposados.
Desse modo, não havendo outras diligências possíveis para o enfrentamento da questão objeto deste inquérito civil, outra medida não resta ao
Ministério Público Estadual senão promover o ARQUIVAMENTO do presente procedimento investigatório,, determina-se, com arrimo no art. 10,
da Resolução nº 23/2007, do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio, caso venha a surgir justa causa, devendo a presente
decisão ser submetida ao crivo do Conselho Superior do Ministério Público, para os fins do disposto nos arts. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85,
e 10, §§ 1º e 2º da Resolução 23/2007, do CNMP.
Finalmente, determina-se, ainda, a cientificação desta decisão aos Noticiantes, Noticiados, e na sua impossibilidade, expeça-se edital para tal, a
ser publicado no DOEMPPI e a todos os demais co-legitimados interessados, incertos ou desconhecidos, para, querendo, apresentar recurso no
prazo de 10 (dez) dias, na forma dos arts. 9º, da Lei nº 7.347/85, e 10, da Res. nº 23/07, do CNMP.
Expirado o prazo, com ou sem recurso, cientifique o CACOP/MPPI e remetam-se os autos, no prazo legal, ao Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI para fins de controle finalístico.
Cumpra-se.
Floriano, 1º de junho de 2021.
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___________________________
José de Arimatea Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJFLO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 49/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, com
fundamento no art. 129 da Constituição Federal, art. 143 da Constituição Estadual, art. 26, VI, da Lei n. 8.625/1993, art. 37, VI da Lei
Complementar Estadual n. 12/1993 c/c o art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85, e art. 10, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Ministério Público, vem tornar público o PRESENTE EDITAL, com a finalidade de intimar/cientificar todos e quaisquer colegitimados e/ou
interessados do teor da decisão que determinou o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil Público ICP - SIMP Nº 000230-101/2019, nos seguintes
termos:
REFERÊNCIA: ICP - SIMP Nº 000230-101/2019
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
REPRESENTADO: MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: AVERIGUAR A OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ÂMBITO
DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE FRANCISCO AYRES, BEM COMO TOMAR AS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS
CABÍVEIS NO CASO DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. APURUAR IRREGULARIDADE. TRANSPORTE ESCOLAR. FIRMAÇÃO DE TAC. ARQUIVAMENTO. 1. É
função do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e
outros interesses difusos e coletivos, como é o caso da educação. 2. Consoante a Constituição Federal e a LDB, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios devem organizar, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino, devendo os Municípios atuar, prioritariamente, no
ensino fundamental e na educação infantil. Ademais, nos termos do art. 11, inciso VI, da LDB, também é atribuição dos Municípios assumir o
transporte escolar dos alunos da rede municipal. 3. Celebrado o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, no inquérito civil e nos procedimentos
preparatórios, cabe ao membro do Ministério Público fazer o devido acompanhamento, através de procedimento adequado. (Inteligência da Sum.
nº 02, do CSMP/MPPI)
REFERÊNCIA: ICP SIMP Nº 000230-101/2019
DECISÃO
Cls.
2. A título de diligência inicial, visando instruir o feito, foi determinada a expedição de ofício ao município de Francisco Ayres, via Secretaria
Municipal de Educação, na pessoa de seu representante legal, requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes documentos/informações:
a) Relação nominal das escolas que compõem a rede pública municipal, indicando, pormenorizadamente, o endereço, o nome do (a) gestor
(a) e a respectiva quantidade de alunos matriculados; b) O Município é vinculado ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
— PNATE ou algum outro convênio congênere? Em caso positivo, como é realizado a execução do mesmo neste Município? c) O Município
possui ônibus adquiridos com recursos do FNDE? Em caso positivo, qual o estado dos mesmos? (Encaminhar fotografias, documentos, etc.)
d) Relação nominal de todos os veículos que prestam serviços de transporte escolar para o Município de Francisco Ayres, indicando a
respetiva placa, a propriedade (no caso de veículo alugado, indicar o nome do proprietário, a cópia do contrato firmado, inclusive o procedimento
licitatório), a cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos — CRLV atualizado, bem como a rota de transporte de alunos, na
zona urbana e rural e) Relação nominal dos motoristas que prestam serviços no âmbito do transporte escolar, indicando o respectivo
vínculo jurídico, a data de admissão e o número da Carteira Nacional de Habilitação. (Doc.: 2986912 - pág. 04)
3. Regularmente oficiada, a Secretaria Municipal de Educação respondeu, parcialmente, ao requisitado (Doc.: 2986912 - Páginas 14-33), e por
isso, foi proferido novel despacho, determinando a expedição de ofício ao Município de Francisco Ayres, via Secretaria Municipal de Educação,
na pessoa de sua representante legal, requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes documentos/informações: a) a rota de transporte
dos alunos, na zona urbana e rural; b) cópia (si do (s) contrato (s) administrativo (s) fi ado (s) com a (s) pessoa (s) física (s) e/ ou iurídica (s) para
prestação de serviços de t nsporte escolar; e c) cópia (s) do (s) CRLVIs), atualizadas e válidas, referentes aos veículos que prestam serviço de
transporte escolar devidamente. (Doc.: 2986912 - págs. 35/36)
4. Na sequência, a Secretaria Municipal de Educação encaminhou as informações requisitadas com os respectivos documentos. (Doc.: 2503282)
5. Conclusos, levando-se em conta a documentação contida nos autos e visando instruir e cumprir a finalidade do feito, foi determinadoo a
expedição de notificação de audiência ao Município de Francisco Ayres, pessoa de sua representante legal, para comparecer ao Ministério
Público Estadual no dia 26 de março de 2020, às 11h, com a finalidade de prestar declarações acerca do objeto deste procedimento,
notadamente, averiguar a ocorrência de irregularidades na prestação de serviço de transporte escolar no âmbito da rede pública municipal de
ensino de Francisco Ayres, com a possibilidade de assinatura de um TAC, conforme o caso. (Doc.: 2530316)
6. Ocorre que os Atos PGJ/PI nsº 995/2020 e 997/2020, respectivamente, suspendeu, no período de 18 de março a 16 de abril de 2020,
ressalvados os casos urgentes e inadiáveis, o curso dos prazos dos procedimentos extrajudiciais, como é o caso em tela, bem como foi instituído,
em caráter temporário e excepcional, o regime de teletrabalho e suspendeu o expediente presencial no Ministério Público até o dia 16 de abril de
2020, ficando, portanto, prejudicada a audiência referida. (Doc.: 2594836)
7. Considerando a adoção do regime de teletrabalho a audiência não foi realizada. Na sequência, o retorno gradual das atividades presenciais,
determinou-se a expedição de notificação de audiência ao Município de Francisco Ayres, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, na
pessoa do seu representante legal, para participar de audiência virtual a ser realizada no dia 27 de outubro de 2020, às 11:30h, através da
plataforma "Microsoft Teams", com o escopo de prestar declarações acerca do objeto deste procedimento, com a possibilidade de assinatura de
um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, como meio de solução consensual do objeto deste procedimento, conforme o caso. (Doc.:
2991941)
8. Todavia, o Município de Francisco Ayres solicitou a redesignação da audiência, conforme certidão retro. Por isso, foi redesignada a audiência,
com a expedição de notificação de audiência ao Município de Francisco Ayres, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa
do seu representante legal, ANTÔNIA NETA NUNES VIEIRA, para comparecer ao Ministério Público Estadual, acompanhada de assessor
jurídico, no dia 02 de dezembro de 2020, às 11:30h, com o escopo de prestar declarações acerca do objeto deste procedimento, com a
possibilidade de assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, como meio de solução consensual do objeto deste procedimento,
conforme o caso. Doc.: 3087743)
9. Ocorre que a referida audiência restou prejudicada em virtude da ausência justificada da notificada (Doc.: 3190049). Dessa forma, visando
instruir o feito, determinou-se a expedição de nova notificação de audiência à Secretaria Municipal de Educação de Francisco Ayres, na pessoa
de sua representante legal, acompanhada de assessor jurídico, a fim de que compareça na sede do Ministério Público Estadual no dia 25 de
fevereiro de 2021, às 10h: 30min, com a finalidade de prestar declarações acerca do objeto deste procedimento, inclusive, com a possibilidade de
assinatura de TAC, como forma de solução consensual do objeto deste procedimento e seu consequente arquivamento, conforme o caso. (Doc.:
3267136)
10. Novamente a referida audiência restou prejudicada em virtude da ausência injustificada da notificada (Doc.: 3453787). Dessa forma, diante
da impossibilidade de respostas pelo ente e da ausência injustificada em audiência, determinou-se a expedição de nova notificação de audiência
à Secretaria Municipal de Educação de Francisco Ayres, na pessoa de sua representante legal, para participar de audiência virtual a ser realizada
no dia 07 de abril de 2021, às 10h:30min, através da plataforma "Microsoft Teams", com a finalidade de prestar declarações acerca do objeto
deste procedimento, inclusive, com a possibilidade de assinatura de TAC, como forma de solução consensual do objeto deste procedimento e
seu consequente arquivamento, conforme o caso. (Doc.:3459185)
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11. Realizada a audiência na data retromencionada, compareceu a Sra. Secretária de Educação, a qual inquirida, declarou: (Doc.:3520769)
Que o município possui 4(quatro) ônibus escolares; Que os ônibus escolares estão em perfeitas condições de uso; Que as rotas do transporte
escolar, para 2021, já estão definidas; Que o município só necessita de mais um veículo para atender os serviços de transporte escolar em 2021;
Que o município não possui, no momento, processo licitatório em andamento visando locação de veículos de transporte escolar; Que o município
tem todo o interesse de proporcionar aos seus alunos transporte escolar de qualidade, seguro e adequado; Que a Secretaria Municipal da
Educação está à disposição do Ministério Público para qualquer informação; Que o município aceita assinar termo de ajustamento de conduta em
relação ao serviço de transporte escolar como meio consensual para a solução do objeto do procedimento e seu consequente arquivamento.
12. Após as declarações, o representante do Ministério Público, levando-se em conta as declarações apresentadas e a possibilidade de solução
consensual sobre o objeto do procedimento, apresentou proposta de assinatura de TAC visando garantir serviço de transporte escolar de
qualidade, seguro e adequado, o que foi aceito pela representante do município, com a aquiescência do advogado/assessor jurídico. Após a
manifestação de aceitação da proposta de assinatura do TAC, foi determinado o envio de cópia do presente termo e do TAC ao município de
Francisco Ayres, via Secretaria Municipal da Educação, para fins de assinatura e devolução, no prazo de cinco dias. (Doc.:3520769)
13. Empós, devido ao vencimento do prazo de tramitação do presente autos, foi determinado sua prorrogação e devidas comunicações aos
orgãos superiores e o envio do Termo de audiência para fins de cientificação e o Termo de Ajustamento de Conduta para assinatura pelos
compromissários e devolução no prazo de 05 (cinco) dias, conforme deliberação em audiência. (Doc.:3521354)
14. Assim sendo, dentro do prazo deliberado, o ente apresentou o Termo de Ajustamento de Conduta devidamente assinado, ficando o município
de Francisco Ayres obrigado, em suma, as seguintes obrigações: (Doc.:3622095)
CLÁUSULA 1ª: O Compromissário se compromete a tomar todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para a garantia da
prestação do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, prestando o dito serviço de forma contínua, eficiente e segura,
utilizando, exclusivamente, para esse fim, veículos de passageiros, cumpridas as exigências dos arts. 136 a 139 do Código de Trânsito Brasileiro
— CTB e demais legislação pertinente.
CLÁUSULA 2ª: O Compromissário se compromete, no caso de suspensão ou extinção do contrato firmado com a(s) empresa(s) responsável(is),
em assumir a execução do transporte escolar essencial à manutenção do ensino, realizando, se necessário, a título emergencial, contratações
diretas com os prestadores de serviço, observando-se o disposto na Lei n28.666/93, cientificando o Ministério Público.
§ 1º: No caso de ocorrência do disposto na cláusula acima, a seleção dos condutores levará em consideração as necessidades administrativas
do Compromissário, bem como as rotas já divulgadas por ocasião do procedimento licitatório anterior, vedando-se o pagamento, aos prestadores
de serviço, de valor inferior àquele entabulado ao final do certame ou, caso tenham sido elaborados, de posteriores aditivos, sem prejuízo dos
descontos legais.
§ 2º: O Compromissário deverá rescindir, unilateralmente, os contratos emergenciais firmados em relação àqueles prestações de serviços
selecionados que, ao final do prazo de 02 (dois) meses, contados do momento da respectiva celebração, não tenham se ajustado às exigências
previstas no art. 138, do Código de Trânsito Brasileiro, ou não tenham adquirido, do Órgão de trânsito competente, a autorização mencionado no
art. 136, também do Código de Trânsito Brasileiro, podendo o prazo ser estendido por mais 30 (trinta) dias, caso fiquem constatadas dificuldades
operacionais por parte do CIRETRAN/DETRAN.
§ 3º: Verificará, ainda, o Compromissário, junto à unidade responsável do Departamento Estadual de Trânsito — DETRAN/PI, a possibilidade de
marcar data (s) específica (s) para realização prioritária dos exames imprescindíveis à obtenção de habilitação e autorização para o transporte
escolar, com o escopo de que todos os motoristas estejam habilitados dentro do prazo fixado no parágrafo anterior, podendo fazê-lo, o Poder
Público, às suas expensas ou mediante cobrança dos custos dos interessados.
CLÁUSULA 3ª: O Compromissário, deliberando pela deflagração de procedimento licitatório destinado à contratação de serviço especializado de
transporte escolar, se compromete a exigir, como requisito indispensável para a habilitação de eventuais interessados no certame, a
demonstração inequívoca de qualificação técnica, a fim de garantir a possibilidade de correta e integral satisfação da ulterior avença.
§ 1º: Como requisito obrigatório atrelado à prova da qualificação técnica, o Compromissário fará sempre constar, nos futuros editais de que
porventura lance mão para contratação de serviço de transporte escolar, a necessidade de que seja demonstrado, desde logo, o preenchimento
integral das seguintes condições:
I — possuir funcionários (condutores e afins) em quantidade suficiente para execução do contrato;
II — dispor de veículos adequados, prévia e devidamente autorizados pelo órgão de trânsito competente, nos moldes dos arts. 105 e 136, do
Código de Trânsito Brasileiro, em número suficiente para execução do contrato, conforme rotas e programações definidas na norma editalícia;
III — manter em seus quadros funcionários aptos à condução de veículos escolares, com exibição documental e inequívoca acerca dos requisitos
previstos nos arts. 138 e 329, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (indivíduos maiores de vinte e um anos; portadores de habilitação na
categoria "D"; que não tenham cometido infração grave ou gravíssima, tampouco sejam reincidentes em infrações médias, durante os últimos
doze meses, ou possuam histórico de antecedentes criminais pela prática de crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores; e que
contem com aprovação em curso especializado, nos termos de regulamentação expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito); e
IV — garantir a atualidade da autorização emitida pelo órgão de trânsito competente, mediante apresentação da última vistoria semestral
realizada, caso haja um interregno superior a seis meses entre uma e outra.
§ 2º: A demonstração das condições disciplinadas no parágrafo anterior não poderá se implementar por meio de mera declaração, atestado ou
mecanismo semelhante, impondo-se a exibição, pelo licitante, dos documentos oficiais que revelem cada uma delas (certificado de registro e
licença veicular, registro de autorização emitida pelo DETRAN ou Órgão de trânsito competente, certidões de antecedentes criminais, certificados
de conclusão em curso de especialização em transporte escolar, CNN, dentre outros).
CLÁUSULA 4ª: Os contratos administrativos que firmar o Compromissário na esfera do serviço de transporte escolar, independentemente de
prévia licitação, observados os demais requisitos legais, deverão estipular a obrigação dos contratados de disponibilizar veículos e condutores
rigorosamente dentro dos padrões previstos na legislação de trânsito, especificandoos, inclusive, de maneira clara e indubitável.
[...]
CLÁUSULA 5ª: Independentemente de prévia regulamentação, o Compromissário se obriga, desde já, acompanhar e fiscalizar o cumprimento
das regras de segurança alusivas ao transporte escolar, mormente as concernentes ao número máximo de passageiros transportados por
veículos, velocidades de tráfego e uso de cintos de segurança.
Parágrafo único: O Compromissário inibirá, peremptoriamente, salvo em situações excepcionais e urgentes, de comprovado estado de
necessidade, admissão, a título gratuito ou oneroso, de pessoas que não sejam alunos em tais veículos, fazendo constar tal impedimento,
claramente, nos contratos firmados para a prestação de serviços de transporte escolar.
CLÁUSULA 6ª: Disporá o Compromissário de um prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura deste Termo de Ajustamento de
Conduta — TAC, para obter, em relação aos veículos de sua própria frota e daqueles adquiridos por intermédio de convênios, programas
governamentais ou doação, destinados à execução direta do serviço de transporte escolar, a autorização do órgão de trânsito competente, na
esteira do art. 136, do Código de Trânsito Brasileiro.
Parágrafo único: Os veículos que não alcançarem o status acima definido ou que, ao final de cada semestre, não tenham obtido o certificado de
vistoria lavrado pelo Órgão de trânsito competente ou empresa credenciada, deverão ser retirados de circulação, sob pena de apreensão (art.
230, inciso XX, do CTB) e descumprimento dos termos deste título executivo.
CLÁUSULA 7ª: Quando constatadas condições climáticas desfavoráveis, como chuvas intensas, que excepcionalmente não permitam o acesso
às estradas não pavimentadas de áreas rurais, o Compromissário se obriga, por ação articulada, a comunicar os estabelecimentos de ensino,
municipais e estaduais, para que seja deliberado quanto à abonação das faltas dos alunos que efetivamente dependam do transporte escolar
para frequência.
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CLÁUSULA 8ª: O Compromissário afixará, no mural das escolas municipais e estaduais, caso haja pactuação em vigor com o Estado do Piauí
para o transporte de alunos da rede pública estadual, cartaz ilustrativo contendo o número do telefone e as demais formas disponíveis para
registros de queixas e reclamações relativamente ao serviço de transporte escolar.
É, em síntese, o relatório.
15. Ao Ministério Público, por sua própria definição constitucional, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, devendo promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, como é o caso da educação.
20. Não é demais ressaltar que o referido preceptivo legal encontra-se regulamentado pela Resolução 179/2017, do CNMP, o qual aduz que o
compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros
direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às
exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração, não afastando, necessariamente, a
eventual responsabilidade administrativa ou penal pelo mesmo fato, nem importa, automaticamente, no reconhecimento de responsabilidade para
outros fins que não os estabelecidos expressamente no compromisso, podendo ser tomado em qualquer fase da investigação, nos autos de
inquérito civil ou procedimento correlato, ou no curso da ação judicial, devendo conter obrigações certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridades
do caso concreto, e ser assinado pelo órgão do Ministério Público e pelo compromissário.
21. Dessa forma, de extremo rigor o arquivamento do presente procedimento, devendo ser instaurado Procedimento Administrativo para
acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado, tendo em vista o posicionamento consolidado na Sumula nº 02, do
Conselho Superior do Ministério Público do Piauí:
O termo de ajustamento de conduta previsto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, no inquérito civil e nos procedimentos preparatórios, que deverão
explicitar as obrigações pactuadas, de modo que resultem certas as obrigações, quanto à sua existência e determinadas, quanto ao seu objeto,
com cláusula penal em caso de descumprimento, cabendo ao membro do Ministério Público fazer o devido acompanhamento. (Grifamos)
Desse modo, considerando a firmação de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, instrumento hábil a solucionar o objeto deste procedimento,
determina-se, com arrimo no art. 10, da Resolução nº 23/2007, do CNMP, o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil Público, sem prejuízo
da instauração de procedimento próprio, caso venha a surgir justa causa, devendo a presente decisão ser submetida ao crivo do Conselho
Superior do Ministério Público, para os fins do disposto nos arts. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85, e 10, §§ 1º e 2º da Resolução 23/2007, do
CNMP.
Finalmente, determina-se, ainda, a cientificação desta decisão aos Município de Francisco Ayres, via Secretaria Municipal de Educação, na
pessoa de seu representante legal, e, através de edital, a ser publicado no DOEMPPI, a todos os demais co-legitimados interessados, incertos ou
desconhecidos, para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos arts. 9º, da Lei nº 7.347/85, e 10, da Res. nº 23/07,
do CNMP. (Caso não seja possível a cientificação/notificação dos Notificados, fica desde logo deferida a sua realização por edital.)
Expirado o prazo, com ou sem recurso, cientifique o CAODEC/MPPI, CAODIJ/MPPI, CACOP/MPPI e remetam-se os autos, no prazo legal, ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI para fins de controle finalístico.
Outrossim, determina-se a instauração de Procedimento Administrativo para acompanhar o cumprimento das cláusulas do TAC celebrado, na
forma do art. 8º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 CNMP.
Floriano, 1º de junho de 2021.
___________________________
José de Arimatea Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJFLO

4.6. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI17553
NOTÍCIA DE FATO Nº 000026-072/2019
8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba - PI
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
A vertente Notícia de Fato tem por objeto ofício nº 05/2018, em que é noticiada a ausência de cumprimento de diligências nos autos nº 582762.2016.8.18.0031.
No ofício acima mencionado foi encaminhado a esta Promotoria de Justiça cópia dos autos informando que o feito teria sido remetido à Delegacia
de Polícia para o cumprimento de diligências, contudo, passados mais de 2 (dois) anos do fato, o inquérito não foi concluído pela autoridade
policial.
Por meio de despacho, datado de 13 de dezembro de 2019, foi oficiada a DEPATRI para prestar informações sobre as razões do não
cumprimento das diligências solicitadas.
Em resposta, a DEPATRI informou que o Inquérito Policial que originou a referida medida cautelar tramita pela Delegacia especializada de
crismes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo DECCORTERC de Teresina -PI.
A DECCORTERC foi oficiada para responder sobre a informação prestada pela DEPATRI e manteve-se inerte até a presente data.
Ao consultar o Sistema Themis Web, em relatório de Inquérito Policial, enviado pela Delegada atualmente responsável pelas diligências nos
autos nº 5827- 62.2016.8.18.0031, informou que foram expedidas Ordens de Missão Policial para localização dos autores do crime e também
sobre o Laudo de exame pericial do furto qualificado, mas a autoria não foi individualizada, apesar das
inúmeras diligências empreendidas.
A autoridade policial opinou pelo arquivamento temporário dos presentes autos, até que surja fato novo, nos termos do artigo 18 do CPP,
podendo a autoridade policial proceder a novas pesquisas para identificação da autoria delitiva, se de outras provas tiver notícias.
O Ministério Público requereu o arquivamento do presente inquérito policial, sem prejuízo do reexame do fato caso surjam novas provas, por
ausência de indícios suficientes de autoria e para a promoção da Ação Penal Pública.
Portanto, deve ser aplicado ao presente caso o que está disposto no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério
Público, onde é previsto que a notícia de fato deverá ser arquivada quando a questão já tiver sido solucionada.
Com base no exposto, ARQUIVO a presente Notícia de Fato, ao tempo em que determino à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de
Parnaíba que:
encaminhe a decisão de arquivamento para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
após, arquive-se, informando ao CSMP, via ofício, por meio
eletrônico;
Como esta Notícia de Fato fora encaminhada em face de
dever de ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme art. 4º, §2º, da Resolução 174 do CNMP.
Parnaíba - PI, 14 de abril de 2021.
RÔMULO PAULO CORDÃO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4.7. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI17554
Ministério Público do Estado do Piauí
4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba
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Protocolo nº 001194-369/2021 Assunto: Pessoa com deficiência
DESPACHO
Cuida-se de denúncia encaminhada pela coordenação do Abrigo São José informando sobre o desaparecimento do idoso Antônio Dalvino Costa.
O oficio encaminhado trás síntese dos acontecimentos e informa que des- de o dia 11/04/21 a coordenação do abrigo está em busca ativa pelo
idoso, bem como lavraram boletim de ocorrência do caso.
Entretanto, fomos informados através de ofício oriundo da Coorde- nação do Abrigo São José (Ofício nº 20/2021) datado de 15 de abril de 2021
que o idoso foi encontrado, encontra-se bem e que a situação não passou de um mal entendido.
Fora feito também contato informal com a coordenação do Abrigo para confirmar a situação, bem como nos colocarmos a disposição para
qualquer coisa.
É o relatório.
Diante do exposto, decido:
Seja arquivado o presente procedimento;
Comunique o Conselho Superior da decisão de arquivamento, expeça- se o necessário;
Cumpra-se
Parnaíba-PI, 21 de abril de 2021.
Fernando Soares de Oliveira Júnior
Promotor de Justiça da 4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba

4.8. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI17556
NOTÍCIA DE FATO SIMP N. 001630-361/2020
INTERESSADO(A): Cleidivane Santos
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e inte- resses individuais indisponíveis de pessoa idosa de 92 (noventa e dois)
anos de idade, sem indicação do seu nome e qualificação nos autos, o qual, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do
Ministério Público, por meio de e-mail enviado por Cleidivane Santos, o idoso é pai do noticiante e estaria em situação de risco, em decorrência
de recusar os cuidados dos filhos e de querer conviver com pessoas afeitas a uso de drogas e a prostituição. Então, este procedimento tem a
finalidade de se esclarecer se efetivamente o idoso está na condição noticiada e, em caso positivo, promover as medidas extrajudiciais e judiciais
cabíveis visando ao seu amparo.
Em virtude da precariedade das informações trazidas por Cleidivane, solicitou-se, via e-mail, tanto em relação à sua pessoa e quanto à do idoso,
o nome, estado civil, profissão, número do CPF e endereço completo.
Todavia, conforme se infere dos documentos de ID 32193893 (doc: 3200570) e 32551801 (doc: 3421327), por duas vezes, foram estabelecidas
tentativas de contato com a noticiante, sendo certificado em ID 32590329 a sua inércia, deixando ela de apresentar resposta à solicitação para
complementar as informações prestadas ao Ministério Público.
Nesse contexto, não há mais qualquer providência a ser adotada por este Órgão Ministerial na Notícia de Fato em epígrafe, em razão da
impossibilidade de contato com a noticiante, bem ainda pelo déficit de elementos de prova ou de in- formação mínimos para o início de uma
apuração.
Assim sendo, promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, IV, da Resolução n. 174/2017 do CNMP, com a devida
comunica- ção ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos autos para deliberação.
Cientifique-se a noticiante sobre esta decisão de arquivamento, da qual cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10
(dez) dias (art. 4º, § 1º, da mesma norma).
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Não havendo recurso, após os registros de praxe, arquive-se. Picos, 10 de março de 2021.
Promotora de Justiça
Micheline Ramalho Serejo da Silva Promotora de Justiça

4.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI17557
SIMP: 000245-174/2021
PORTARIA n.º 013/2021
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
(DIREITOS INDISPONÍVEIS)
O Dr. MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, MD Promotor de Justiça titular da 3.ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, respondendo pela 2.ª
Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III e VI, e 175, parágrafo único e incisos I, II, III e IV, da
Constituição Federal 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;
CONSIDERANDO que "é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (art.
227 da CF);
CONSIDERANDO que "nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais." (art. 5.º da Lei n.º
8.069/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que "é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor." (art. 18 da Lei n.º 8.069/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que "é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente." (art. 70 da Lei
n.º 8.069/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO que "as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem
ameaçados ou violados: - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável" (art. 98, caput
e incisos I e II da Lei n.º 8.69/1998 - Estatuto da Criança e do Adolescente);
CONSIDERANDO a Resolução n.º 174/2017 do CNMP, que Disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da Notícia
de Fato e do Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO o teor dos relatórios apresentados pelo Conselho Tutelar e Centro de Referência Especializado em Assistência Social/CREAS
do município de Piracuruca/PI, os quais relataram possível situação de risco e vulnerabilidade social vivenciada pelas crianças de iniciais A. K. D.
R. (10 anos) e N. A. S (4 anos) e a adolescente de iniciais Y. K. D. (13 anos), em tese provocada pela negligência de sua genitora Sra. Maria
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Célia de Andrade.
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando, exclusivamente, apurar situação de risco e vulnerabilidade social vivenciada
pelas crianças de iniciais A. K. D. R. (10 anos) e N. A. S (4 anos) e a adolescente de iniciais Y. K. D. (13 anos), de modo a subsidiar, se for
o caso, a adoção das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, desde logo, determinando 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 CSMP e ao CAODIJ, mediante remessa de cópia digital da presente portaria;
Solicite-se o comparecimento dos membros do Conselho Tutelar e de representante do CREAS de Piracuruca/PI em reunião via TEAMs, para
serem inquiridos sobre os fatos, em dia e hora disponíveis, conforme pauta deste R. MP;
Realize-se pesquisa em PJE/Themis Web sobre eventuais ações cíveis e criminais em face da Sra. Maria Célia de Andrade.
Solicite-se ao CREAS de Piracuruca/PI a realização de busca de membros da família das menores, aptos e dispostos ao exercício da guarda
destas.
Com cópia integral dos autos, seja oficiada a 1.ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, para medidas que entender cabíveis, notadamente
acerca de possível prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, cometido em face da adolescente de iniciais Y. K. D. (13 anos).
Junte-se aos autos eventual decisão judicial prolatada nos autos do Processo 0800507-11.2021.8.18.0067.
Nomeia-se para fins de secretariamento do presente procedimento administrativo a Assessora de Promotoria de Justiça, Ayssa Moselle Viana
Castro (Matr. 15762).
Diligências no prazo normativo e legal, observados os ditames do Ato PGJ/PI 931/2019.
Piracuruca/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.

4.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI17558
NOTÍCIA DE FATO Nº 000374-308/2021
ASSUNTO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMOLÓGICA
RESUMO: INFORMAÇÃO DE QUE A ESCOLA DE ENFERMAGEM ANA NERY MARCOU PARA O SÁBADO, DIA 20 DE MARÇO DO
REFERIDO ANO, AULA PRESENCIAL, DESRESPEITANDO DECRETO ESTADUAL
REQUERENTE: GLAUBER ROBSON DE ABREU ANDRADE FRANÇA REQUERIDO: ESCOLA DE ENFERMAGEM ANA NERY
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada com base em informações repassadas pelo Sr. Glauber Robson de Abreu Andrade França (via
aplicativo WhatsApp), noticiando que a Escola de Enfermagem Ana Nery havia marcado aulas presenciais para o dia 20 de março de 2021,
desrespeitando o decreto estadual.
Como providência inicial, determinou-se: 1) Expedição de ofício ao CAODS, solicitando no prazo de 10 (dez) dias corridos, apoio ao presente
caso, notadamente, apontando quais medidas devem ser adotadas em face Escola de Enfermagem Ana Nery, bem como em face de outras
instituições de ensino técnico e superior, tendo em vista o suposto desrespeito as medidas de restrição de combate a COVID-19, encaminhando
para tanto os modelos de atos finalísticos necessários à atuação ministerial nestes casos (ID 3502722).
Em resposta a solicitação ministerial, o CAODS informou que a demanda fora enviada ao CAODEC, tendo em vista o suposto desrespeito as
medidas de restrição de combate a COVID-19 (ID 3625999).
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Os fatos noticiados na denúncia são vagos e carecem de substância probatória. Não há elementos que comprovem que a Escola de Enfermagem
Ana Nery realizou aula
presencial no dia 20 de março do corrente ano, bem como não há indícios de que houve desrespeito às normas sanitárias de combate a
pandemia causada pela COVID -19.
Considerando que não há justa causa para fomentar a atuação ministerial repressiva, depreende-se que não há necessidade de que nenhuma
outra medida seja observada por esta unidade ministerial, ressaltando que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério
poderá ser apurado mediante novel Notícia de Fato e/ou Procedimento Administrativo.
Desta feita, com base no art. 4º, III, da Resolução n.º 174/2017 do CNMP, o Ministério Público, através do Promotor de Justiça signatário
RESOLVE PROMOVER O ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato, pelos motivos expostos.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao
Ofício Circular nº 004/2017
- CGMP/PI, de 17/01/2017.
Comunique-se ao reclamante, através de ofício, com a informação de que desta decisão cabe recurso ao CSMP-PI, no prazo de 10 (dez) dias,
devendo a comunicação ser encaminhada pelos Correios, com aviso de recebimento que deverá ser acostado aos autos, nos termos do art. 4º,
§§ 1º e 3º, da Resolução n.º 174/2017, de 04/07/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Cumpra-se. Após, proceda-se à baixa no respectivo livro e no SIMP, observando as cautelas de praxe.
Campo Maior-PI, 28 de maio de 2021.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO:74655655887
Assinado de forma digital por CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO:74655655887
Dados: 2021.05.28 11:30:22 -03'00'
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça

4.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX-PI17560
PORTARIA 39/2021
Inquérito Civil 18/2021
ASSUNTO: Executar multa do Tribunal de Contas do Estado do Piauí em face das pessoas de Raimundo Nonato do Nascimento e Raimundo
Geraldo do Nascimento.
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 as pessoas de Raimundo Geraldo do Nascimento e Raimundo Nonato do Nascimento foram condenados, de forma
solidária, nos autos do processo de n.º 049377/2012, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, na pena de multa, na quantia de R$
313.113,12 - trezentos e treze mil e cento e treze reais e doze centavos -, de forma solidária;
CONSIDERANDO que tal decisão já transitou em julgado;
CONSIDERANDO que a jurisprudência também oferta legitimidade ao órgão do Ministério Público, de forma concorrente, em realizar a execução
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da penal de multa imposta pelas Cortes de Contas;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para o devido ajuizamento da ação de execução cível.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Pio IX-PI, 20 de Maio de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 040/2021
PIC - Procedimento de Investigação Criminal
CONSIDERANDO:
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.,
que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de relatório oriundo do Conselho Tutelar de Pio IX-PI, que a menor KEMLLY
LORRANY DE OLIVEIRA, de apenas 12 - doze - anos de idade está grávida;
que o suposto pai é a pessoa conhecida como MARCOS ALEXANDRE;
que a menor KEMLLY LORRANY DE OLIVEIRA declinou que manteve relações sexuais com o acusado no mês de Setembro de 2020;
que a conduta praticada pelo Sr. MARCOS ALEXANDRE se enquadra nas tenazes do art. 217-A, 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:
faça-se publicar a presente Portaria no átrio do Fórum local, devendo a mesma ser, ainda, registrada e autuada em livro próprio;
comunique-se ao PGJ sobre a instauração do presente PIC.
Cumpra-se.
Após, Cls.
Pio IX/PI, 20 de Maio de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
17/2021
P.I.C.
Assunto:
DECRETO, EM PORTARIA, DE SIGILO: SIM NÃO
APURAÇÃO DE POSSÍVEL ILÍCITO - ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL
INVESTIGADO: MARCOS ALEXANDRE
Observações:
Instaurado em 20 de Maio de 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 20 de Maio de 2021. Eu, Assessor Ministerial, , registrei e autuei.
Todas as informações inseridas neste procedimento são, em regra, privadas e reservadas, somente delas podendo ter acesso mediante
autorização escrita do Promotor de Justiça.
Código Penal - Art. 153 § 1o-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos
sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública: Pena - DETENÇÃO, DE 1 (UM) A 4
(UATRO) ANOS, E MULTA.
Ofício n.º PIC-17/2021 - PJ de Pio IX-PI
Pio IX (PI), 20 de Maio de 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. 217-A, do Código Penal, com autoria imputada ao Sr. MARCOS ALEXANDRE.
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
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 42/2021
Procedimento Administrativo de n.º 05/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça signatário, no exercício de suas funções
constitucionais, com fundamento nos arts. 129, incisos II e III da Constituição Federal, 26, inciso I, da Lei nº 8625/93,
CONSIDERANDO a edição da Resolução nº 63 do CNMP, de 01/12/2010, que criou as Tabelas Unificadas para os Ministérios Públicos,
objetivando a uniformização dos procedimentos judiciais e extrajudiciais e estabelecendo prazo para que todos adequassem seus sistemas
internos, bem como concluíssem a implantação das Tabelas Unificadas nas respectivas unidades;
CONSIDERANDO que na taxonomia estabelecida no mencionado modelo de unificação, os procedimentos de atuação extrajudicial do Ministério
Público estão classificados em 05 modalidades, dentre as quais o procedimento administrativo;
CONSIDERANDO que a Resolução n°174 do CNMP, de 04/07/2017 define o procedimento administrativo como sendo "o instrumento próprio da
atividade-fim destinado a: acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; acompanhar e fiscalizar, de
forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; embasar outras
atividades não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDO que a idosa JÚLIA PEREIRA DA SILVA vem sendo assistida pelos Órgãos Assistenciais deste Município - CRAS;
CONSIDERANDO que a Sra. JÚLIA PEREIRA DA SILVA narra que sua sobrinha, a Sra. ANTÔNIA AURILETE PEREIRA DA SILVA
encontra-se em poder dos seus documentos pessoais.
RESOLVE:
CONVERTER em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO a Notícia de Fato nº 000055-330/2021, com vistas a acompanhar e fiscalizar o
atendimento assistencial de Manoel Rodrigues da Silva, determinando a adoção, inicialmente, das seguintes providências:
Autuação do Procedimento Administrativo, com registro no SIMP;
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Publicação e registro desta Portaria no mural da Promotoria de Justiça de Regeneração/PI e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça,
conforme artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério
Público; e
Determino que sejam oficiados o CRAS, a fim de que encaminhe relatório mensal de atendimento da idosa JÚLIA PEREIRA DA SILVA.
Nomeia-se a servidora cedida Maíra Eugênia de Alencar Silva, para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da
Resolução nº 23 do CNMP.
Cumpra-se.
Pio IX/PI, 20 de Maio de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
PORTARIA N° 41/2021
PIC - Procedimento de Investigação Criminal
O Dr. EDUARDO PALÁCIO ROCHA, Ex.mo Sr.
Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça 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:
que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de análise do processo de nº 0000189-40.2016.8.18.0066, que o Sr. ADÃO
ROBERTO DUMONT foi preso em flagrante pela prática do crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica;
que o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado em abril de 2016 e que, após o pagamento de fiança, o flagranteado foi posto em liberdade;
que não ocorreu a prescrição de aludido crime, uma vez que aquela se daria em 8 anos, e que não consta nenhuma ação penal contra o agressor
em relação a este fato;
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:
faça-se publicar a presente Portaria no átrio do Fórum local, devendo a mesma ser, ainda, registrada e autuada no SIMP;
comunique-se ao PGJ sobre a instauração do presente PIC.
Cumpra-se.
Após, Cls.
Pio IX/PI, 27 de Maio de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
P.I.C.
PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
017/2021
DECRETO, EM PORTARIA, DE SIGILO:
SIM NÃO
Assunto:
APURAÇÃO DE POSSÍVEL ILÍCITO - lesão corporal (violência doméstica), art. 129, § 9º, do Código Penal.
INVESTIGADO: ADÃO ROBERTO DUMONT
Observações:
Todas as informações inseridas neste procedimento são, em regra, privadas e reservadas, somente delas podendo ter acesso
mediante autorização escrita do Promotor de Justiça.
Código Penal - Art. 153 § 1o-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não
nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública: Pena - DETENÇÃO, DE 1 (UM) A 4 (QUATRO) ANOS, E MULTA.
Instaurado em 27 de maio de 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 27 de maio de 2021. Eu, Assessor Ministerial, , registrei e autuei.
Ofício nº 076/2021 PIC 017/2021 Pio IX (PI), 27 de maio de 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 crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica, com prática imputada a ADÃO ROBERTO DUMONT.
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
Promotor de Justiça
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX-PI
PORTARIA 43/2021
Inquérito Civil 20/2021
ASSUNTO: Apurar sobrepreço no pregão presencial de n.º 035/2021, da Prefeitura de Alegrete-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 que a Prefeitura de Alagoinha-PI publicou o edital do pregão presencial de n.º 035/2021;
CONSIDERANDO que o objeto do mencionado pregão presencial é idêntico ao pregão presencial de n.º 030/2021, que restou suspenso pela
ação civil pública de n.º 0800183-24.2021.8.18.0066;
CONSIDERANDO que o pregão presencial de n.º 030/2021 restou suspenso, através de concessão de tutela de urgência, em virtude de ofensa
aos ditames do art. 40, par. 2º, inciso II, da Lei de n.º 8.666/93;
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CONSIDERANDO que a planilha atinente ao lote 02 do pregão presencial de n.º 035/2021 corrigiu a falha legal presente no pregão presencial de
n.º 030/2021;
CONSIDERANDO que a planilha do lote 02 do pregão presencial de n.º 035/2021, apesar de ser idêntica, duplicou o seu valor, passando de R$
52.200,00 para R$ 102.645,00, sem qualquer explanação;
CONSIDERANDO que a diferença de um pregão para o outro são de meros 17 dias;
CONSIDERANDO que podemos estar diante de possível ofensa aos ditames do art. 3º, da Lei de n.º 8.666-93.
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para o devido ajuizamento da ação de execução cível.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Pio IX-PI, 31 de Maio de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX-PI
PORTARIA 44/2021
Inquérito Civil 20/2021
ASSUNTO: Apurar sobrepreço no pregão presencial de n.º 035/2021, da Prefeitura de Alegrete-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 que a Prefeitura de Alagoinha-PI publicou o edital do pregão presencial de n.º 035/2021;
CONSIDERANDO que o objeto do mencionado pregão presencial é idêntico ao pregão presencial de n.º 030/2021, que restou suspenso pela
ação civil pública de n.º 0800183-24.2021.8.18.0066;
CONSIDERANDO que o pregão presencial de n.º 030/2021 restou suspenso, através de concessão de tutela de urgência, em virtude de ofensa
aos ditames do art. 40, par. 2º, inciso II, da Lei de n.º 8.666/93;
CONSIDERANDO que a planilha atinente ao lote 02 do pregão presencial de n.º 035/2021 corrigiu a falha legal presente no pregão presencial de
n.º 030/2021;
CONSIDERANDO que a planilha do lote 02 do pregão presencial de n.º 035/2021, apesar de ser idêntica, duplicou o seu valor, passando de R$
52.200,00 para R$ 102.645,00, sem qualquer explanação;
CONSIDERANDO que a diferença de um pregão para o outro são de meros 17 dias;
CONSIDERANDO que podemos estar diante de possível ofensa aos ditames do art. 3º, da Lei de n.º 8.666-93.
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para o devido ajuizamento da ação de execução cível.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Pio IX-PI, 31 de Maio de 2021.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Justiça

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

5.1. GACEP17559
INQUÉRITO CIVIL Nº 01/2021
PORTARIA Nº 11/2021
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, conjuntamente às 48ª e 56ª Promotorias de Justiça de
Teresina, no exercício de suas atribuições, com esteio no artigo 129, incisos III e VII, da Constituição Federal; na Lei Complementar Estadual nº
12/93; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015; na Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí; na Resolução CNMP nº
20/2007; no artigo 1º e seguintes da Resolução CNMP nº 23/2007; no artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85;
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 os autos da Notícia de Fato nº 02/2020 (SIMP nº 000063-225/2020), que tramitou neste Grupo de Atuação Especial, contendo
subsídios suficientes acerca de irregularidades na gestão e uso das viaturas da Guarda Civil Municipal de Teresina, que não possuem placas de
identificação e tampouco são adequadas ao transporte de pessoas presas em flagrantes;
Considerando as disposições do Código de Trânsito Brasileiro[1], no artigo 115, estabelecendo que o veículo será identificado externamente por
meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN;
Considerando que o citado diploma legal estabelece, em seu artigo 116, que os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito
Federal, devidamente registrados e licenciados, somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, poderão usar
placas particulares, obedecidos os critérios e limites estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso de veículo oficial, não abrangendo,
pois, a situação das viaturas da Guarda Municipal de Teresina/PI;
Considerando que a dignidade da pessoa humana é fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante dispõe o artigo 1º, inciso III, da
Constituição Federal, bem como que a pessoa presa possui todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as
autoridades o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do artigo 38, do Código Penal;
Considerando que é proibido o transporte de presos em compartimento de proporções reduzidas, com ventilação deficiente ou ausência de
luminosidade, conforme disposto no artigo 1º, da Lei nº 8.653/1993[2];
Considerando que, nos termos do artigo 230, incisos II e IV, do Código de Trânsito Brasileiro, é proibido transportar passageiros em
compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN,
bem como conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação, constituindo, tais condutas, infrações gravíssimas, sujeitas à
penalidade de multa e apreensão do veículo;
Considerando que, nos termos do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, a Guarda Municipal tem a função de proteger os bens, os serviços e
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as instalações municiais, conforme dispuser a lei, sendo princípios mínimos de atuação das guardas municipais, consoante dispõe o artigo 3º,
incisos I e II, da Lei nº 13.022/2014[3], a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades pública, bem
como a preservação da vida, a redução do sofrimento e a diminuição das perdas;
Considerando ainda que o Relatório de Levantamento da Gestão e dos Recursos Organizacionais da Guarda Civil Municipal de Teresina,
realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TC nº 004880/2020), registra que a Guarda Municipal possui 21 (vinte e um) veículos,
sendo 13 (treze) carros, todos alugados e de propriedade de RFC CARVALHO ME, e 8 (oito) motocicletas, das quais apenas 4 (quatro) estão
operando e são de propriedade da Prefeitura Municipal de Teresina, desconhecendo-se quem seja o(s) proprietário(s) das demais motocicletas,
que estão inoperantes;
Considerando que o referido levantamento aponta que, a despeito da pouca disponibilidade de veículos na frota da Corporação, a despesa
eletiva mais relevante da Guarda Civil Municipal de Teresina observada no exercício de 2019 foi com locação de veículos;
Considerando também que, embora a despesa eletiva mais relevante da Guarda Civil Municipal de Teresina seja com locação de veículos, a
manutenção destes é custeada no âmbito do orçamento da SEMCASPI;
Considerando a importância de avaliar, conforme ressaltado pelo Tribunal de Contas, se os contratos de locação dos veículos da Guarda Civil
Municipal de Teresina, cujos valores têm grande representatividade no âmbito do orçamento da corporação, atendem suas demandas de forma
satisfatória;
Considerando que são funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
RESOLVE instaurar o INQUÉRITO CIVIL nº 01/2021, de forma integrada com as 48ª e 56ª Promotorias de Justiça de Teresina, com fundamento
nos artigos 1º e 4º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, para investigar as irregularidades relativas às
viaturas da Guarda Civil Municipal, inclusive a partir das cláusulas contratuais relacionadas à locação de automóveis do citado órgão com a
empresa RFC CARVALHO ME, no que se refere ao emplacamento e às condições para transporte de pessoas presas em flagrantes,
determinando:
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram seu início, constantes nos autos da Notícia de Fato nº 02/2020 (SIMP nº
000063-225/2020), e registre-se em livro próprio deste Grupo de Atuação Especial, conforme determina o art. 8º da Resolução nº 001/2008, do
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, para
conhecimento, segundo determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Comunique-se a instauração ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, com envio de cópia da portaria, via e-mail;
Oficie-se o COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE TERESINA, a COORDENADORIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SOCIAL E PATRIMONIAL e a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, cientificando-os da instauração do presente procedimento e
requisitando, com fundamento no artigo 36, inciso XIV, alínea b, da Lei Complementar nº 12/1993[4], no prazo de até 60 (sessenta) dias, a
adoção de providências efetivas, devendo expedir comunicação ao GACEP acerca do cumprimento respetivo, no mesmo prazo, quanto ao
seguinte:
d.1) Regularização das viaturas da Guarda Civil Municipal de Teresina - GCM, relativamente ao emplacamento de todos os veículos do órgão,
bem como quanto à implementação das medidas necessárias ao adequado transporte de presos;
d.2) Informações acerca de quantas viaturas a GCM possui atualmente, destacando quais estão inoperantes e em manutenção, bem como quem
está arcando com o custo respectivo, inclusive no que se refere às motocicletas, devendo esclarecer o nome do proprietário destas.
Oficie-se o DETRAN/PI, dando ciência das irregularidades ensejadoras desta instauração, bem como requisitando a adoção, no prazo de até 60
(sessenta) dias, das providências cabíveis, tendo em vista o disposto no artigo 22, inciso III[5], do Código de Trânsito Brasileiro;
Oficie-se a DEFESP-3 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, dando ciência da desta instauração, para fins de conhecimento e adoção de
providências porventura cabíveis, bem como solicitando o envio de cópia do contrato referente à locação das viaturas do órgão com a empresa
RFC CARVALHO ME;
Oficie-se a PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, dando ciência desta instauração, para fins de conhecimento e adoção de
providências cabíveis, em consonância com o disposto no artigo 4º, incisos XIV e XVIII, da Lei Complementar Municipal nº 4.995/2017[6];
Oficie-se a empresa RFC CARVALHO ME, solicitando esclarecimentos, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, acerca dos problemas
ensejadores da presente instauração.
Registre-se no SIMP.
Publique-se no DOEMP/PI.
Distribua-se a um dos membros do GACEP.
Teresina, 28 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

[1] Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
[2] Estabelece as regras mínimas para o transporte de presos.
[3] Estatuto Geral das Guardas Municipais.
[4] 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] Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:
III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de
Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;
[6] Art. 4º. Compete à Procuradoria Geral do Município:
XIV - analisar minutas de contratos, convênios, acordos exposições de motivos, memoriais ou quaisquer outros atos que envolvam matéria de
natureza jurídica;
XVIII - propor, ao Prefeito, medidas de caráter jurídico que visem a proteger o patrimônio e aperfeiçoar as práticas administrativas dos órgãos da
Administração Direta e Indireta do Município;

6. GRUPOS REGIONAIS DE PROMOTORIAS INTEGRADAS NO ACOPANHAMENTO DO
COVID - 19
[]
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6.1. GRUPO DE TRABALHO PARA AUXÍLIO E EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
DE PICOS-PI17552
DECISÃO
DECISÃO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com a finalidade acompanhar as medidas adotadas pelo Centro Profissionalizante São Paulo
- CEPROSP, localizado 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.
Na portaria de instauração traz consigo a importância de garantir o acesso à educação básica, apesar do estado pandêmico vivido e as
dificuldades que trouxe consigo, acompanhando as instituições para manterem e cumprirem os contratos firmados entre as escolas e os alunos.
Ainda na portaria de instauração, determinou-se que o Centro Profissionalizante São Paulo - CEPROSP respondesse as seguintes perguntas e
solicitações:
Documentação comprobatória da concessão de desconto nas mensalidades da instituição;
Qual a carga horária cumprida pela instituição em cada turma até o momento;
Qual o cronograma de aulas previsto até o fim do ano de 2020;
Quais tipos de aulas estão sendo disponibilizadas aos alunos (videoaulas, aulas ao vivo, presenciais, híbrida e etc.);
A instituição possui ensino bilíngue;
Como as avaliações estão sendo feitas; e
Qual plataforma está sendo disponibilizada aos alunos.
O Centro Profissionalizante São Paulo - CEPROSP respondeu por meio da Juntada de ID: nº 3299313, enviando Ofício nº 001/2021 com as
seguintes informações:
a)
Foi feito um acordo com os alunos das duas (02) turmas de Técnico em Enfermagem que aceitaram as aulas remotas, definindo um desconto de
15% (quinze por cento) das mensalidades por todo o período de aulas remotas, conforme cópias dos boletos bancários em anexo. Apresentou:
Grade curricular de todos os cursos com sua referida carga horária;
Horário das aulas on-line de todos os cursos;
Cópia de boleto disponibilizados aos alunos;
Os Cursos de Técnico em Enfermagem são trabalhadores em módulos por disciplinas e não por semestre;
c)
A carga horária das disciplinas vem sendo cumprida integralmente conforme horários das aulas em anexo, sendo que 01 turma se encontra no
módulo II e a outra turma se encontra no Módulo III;
d)
O Curso Técnico em Enfermagem tem duração de 24 meses, com carga horária de 1800 h/a em andamento das aulas teóricas e aguardando
liberação dos estágios supervisionados nos Hospitais para posterior conclusão do Curso;
e)
As aulas são pelo Aplicativo ZOOM do Google, aulas ao vivo onde os professores ministram as aulas e após explanação do conteúdo e projeção
de vídeos é aberto um espaço para que sejam esclarecidas as dúvidas dos alunos;
As avaliações são presenciais divididas em grupos de 05 (cinco) ou 06 (seis) alunos sendo o 1ª (primeiro grupo) no horário de 08:00 hrs as 10:00
hrs, o 2º (segundo grupo) de 10:00hrs as 12:00 hrs e o 3º (terceiro grupo) de 14:00 hrs as 16:00 hrs. As aulas práticas são divididas em grupos de
05 (cinco) ou (seis) 06 alunos com os cuidados de adotar medidas preventivas para conter o avanço da pandemia da COVID 19, dentre elas o
distanciamento social, aferição da temperatura corporal, álcool gel e tapete sanitário;
A plataforma que está sendo disponibilizadas para os alunos é o Zoom do Google.
É um sucinto relatório. Decido.
O cerne da demanda cinge-se a fiscalizar e acompanhar a atuação do Centro Profissionalizante São Paulo - CEPROSP no que concerne ao
cumprimento dos contratos firmados entre escola e alunos, garantindo a educação mesmo em decorrência da suspensão das atividades
presenciais em decorrência da pandemia do COVID-19.
Consoante informado pelo Centro Profissionalizante São Paulo - CEPROSP e a partir da minuciosa análise dos autos, houve acatamento integral
das recomendações ministeriais.
Em sua manifestação, a escola investigada responde ponto a ponto e apresenta documentação satisfatória para o fim de provar que está de
acordo com a legalidade.
Neste afã, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, vez que as orientações contidas na Recomendações nº 12.2020 foram
integralmente cumpridas conforme se verifica pela documentação carreada aos autos.
Assim, caso venham a surgir óbices no que tange ao objeto deste procedimento, o órgão já se encontra ciente das medidas necessárias.
Inobstante, caso surjam demandas específicas quanto à temática, o Parquet
voltará a atuar.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO o presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se em DOEMP.
Com cópia desta decisão, informe-se a Ouvidoria do MPPI acerca das providências adotadas.
Remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP, via Athenas.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Picos/PI, 28 de maio de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
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