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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. PAUTA DA 1342ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 02
DE JULHO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.17991
PAUTA DA 1342ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 02DE JULHO DE 2021, ÀS 09:00
HORAS, EM AMBIENTE VIRTUAL.
1. APRECIAÇÃO DA ATA DA 1341ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2021,
ENCAMINHADACÓPIADOEXTRATOAOSCONSELHEIROS.
2. SOLENIDADE DE POSSE
2.1. Posse do Promotor de Justiça Dr. Cezário de Sousa Cavalcante Neto na 37ª Promotoria de Justiça de Teresina em razão de remoção por
merecimento.
3. JULGAMENTO DE PROCESSOS
3.1 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
3.1.1 Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2020 (GEDOC nº 000006-226/2021). Processo eletrônico. Origem: Corregedoria do Ministério
Público do Estado do Piauí. Assunto: Apurar possível infração disciplinar (art. 150, II, da Lei Complementar Estadual nº 12/1993). Processado:
Promotor de Justiça Ricardo de Almeida Prado Filho. Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
3.2 PROCESSOS COM PEDIDO DE VISTAS
3.2.1 Inquérito Civil nº 34/2019 (SIMP n°000114-063/2019). Processo eletrônico. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto:
Notícia de possível ato de improbidade administrativa por acumulação de 03(três) cargos públicos por Rosélia Galvão Pereira. Promotor de
Justiça: Dr. Maurício Gomes de Sousa. Voto-vista: Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura.
3.2.2 Inquérito Civil nº 29/2018 (SIMP n°000051-063/2019). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato.
Assunto: Investigar supostas irregularidades no convênio celebrado entre a Maternidade Nossa Senhora do Carmo, localizada no Município de
Fartura do Piauí e o Estado do Piauí, através do Fundo Estadual de Saúde. Promotora de Justiça: Dra. Gabriela Almeida de Santana. Voto-vista:
Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura.
3.2.3 Notícia de Fato (SIMP n°000386-174/2019). Processo físico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: Apurar notícia de
supostas práticas de crimes contra a honra, a administração da justiça e a paz pública. Recurso contra decisão de arquivamento. Promotor de
Justiça: Dr. Márcio Giorgi Carcará Rocha. Voto-vista: Dra. Carmelina Maria Mendes de Moura.
4. PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÕES
4.1 COMUNICAÇÕES VIA E-DOC
4.1.1 E-DOC Nº 07010092853202122. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo nº 001782-361/2019.
4.1.2 E-DOC Nº 07010092851202133. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil Público nº 13/2017 (SIMP: 000562-027/2017), instaurado à época a fim de viabilizar a dispensação dos medicamentos para dor crônica
oncológica Morfina 10mg e 30mg, Metadona 10mg, Codeína 3mg/ml e Gabapentina 300mg e 400mg, através da Secretaria de Estadual de
Saúde, conforme Portaria MS nº 1083.
4.1.3 E-DOC Nº 07010092843202197. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luis Correia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 001/2019, SIMP 000096-197/2019.
4.1.4 E-DOC Nº 07010092854202177. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório Nº 019/2020 em Inquérito Civil Público Nº 019/2020 (SIMP:000176-027/2019), instaurado a fim de apurar a suspensão de
acompanhamento do tratamento para Paraparesia Espática Hereditária de que paciente necessita via Tratamento Fora de Domicílio - TFD.
4.1.5 E-DOC Nº 07010092839202129. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP nº 000958-237/2020, apurar suposta situação de abandono dos menores HELOÍSA NOGUEIRA VIANA DE SOUSA e
FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA VIANA, em face de sua mãe LEUDIMAR NOGUEIRA VIANA.
4.1.6 E-DOC Nº 07010092856202166. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000177-101/2019, FISCALIZAR, ACOMPANHAR E GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE
MISTA DE SAÚDE "ELIAS HELAL TAJRA", MUNICÍPIO DE ARRAIAL, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO
TOMAR TODAS AS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS NECESSÁRIAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE DOS USUÁRIOS
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.
4.1.7 E-DOC Nº 07010092836202195. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP n° 000116-101/2019, FISCALIZAR E ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL
TIBÉRIO NUNES — HRTN, SEDIADO NA CIDADE DE FLORIANO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO
TOMAR AS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR O DIREITO À SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SUS.
4.1.8 E-DOC Nº 07010092855202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 14/2018 (000487-271/2018).
4.1.9 E-DOC Nº 07010092858202155. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo Nº 16/2019 (SIMP Nº 000137-027/2019), instaurado a fim de acompanhar a tramitação da Ação Civil Pública nº
0828062-46.2019.8.18.0140, que visa a reforma do necrotério da Maternidade Dona Evangelina Rosa para sua adequação às normas sanitárias.
4.1.10 E-DOC Nº 07010092861202179. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato SIMP n° 000204-100/2021.
4.1.11 E-DOC Nº 07010092864202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 000102-081/2019.
4.1.12 E-DOC Nº 07010092866202118. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo Nº 10/2019 (SIMP Nº 000088-027/2019), instaurado a fim de acompanhar a tramitação da Ação Civil Pública nº
0807788-61.2019.8.18.0140, que visa corrigir as irregularidades averiguadas durante as inspeções, audiências e recomendações no tocante à
necessidade de providências urgentes para que a limpeza geral do Hospital Infantil Lucídio Portella seja realizada dentro dos padrões sanitários
aceitáveis.
4.1.13 E-DOC Nº 07010092859202116. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Procedimento Administrativo SIMP 001938-361.2020, com o objetivo de defesa dos interesses individuais indisponíveis da pessoa com
deficiência conhecida como "Vei Brão".
4.1.14 E-DOC Nº 07010092920202117. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de conversão de
Procedimento Preparatório n° 000266-237/2019 em Inquérito Civil Público n° 000266-237/2019, para fins de apurar possível irregularidade na
carga horária de trabalho de funcionários da Prefeitura Municipal de Simplício Mendes-PI.
4.1.15 E-DOC Nº 07010092822202171. Origem: GAECO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Procedimento de Investigação
Criminal nº 02/2019, protocolo SIMP nº 000179-319/2019.
4.1.16 E-DOC Nº 07010092811202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
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Procedimento Administrativo nº 20/2020 (SIMP 218-182/2020).
4.1.17 E-DOC Nº 07010092984202118. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato nº. 43/2020 SIMP 102-271/2021, em Procedimento Administrativo nº. 04/2021.
4.1.18 E-DOC Nº 07010092983202165. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 000209-101/2019, instaurado com a finalidade de averiguar a existência de eventuais irregularidades na contratação de
servidores ocupantes de cargos em comissão no âmbito da administração pública municipal de Floriano-PI.
4.1.19 E-DOC Nº 07010092987202143. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 11/2021 - SIMP nº 000019-109/2021, com a finalidade de aplicação de medidas de proteção à adolescente
Marillya Evelly Guilherme dos Santos, que lhe garantam condições para seu integral desenvolvimento, livre de quaisquer formas de violência ou
negligência.
4.1.20 E-DOC Nº 07010092979202113. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 05/2021 (SIMP n° 000064-138/2021).
4.1.21 E-DOC Nº 07010092980202121. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000044-101/2017.
4.1.22 E-DOC Nº 07010092977202116. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 08/2021 - SIMP n° 001005-161/2019.
4.1.23 E-DOC Nº 07010092976202163. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP 000318-3612020.
4.1.24 E-DOC Nº 07010092974202174. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 11/2021 (SIMP nº 000011-033/2021), aberta com base em denúncia da Srª. Kelly Denise dos Anjos Barros Silva, acerca de suposta
negativa de matrícula na E. M. José Camillo da Silveira Filho, sob alegação de falta de vagas.
4.1.25 E-DOC Nº 07010092972202185. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo nº 17/2018 (SIMP nº 000065-107/2018).
4.1.26 E-DOC Nº 07010092988202198. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 12/2021 - SIMP nº 000025-109/2021, com a finalidade de aplicação de medidas de proteção à adolescente
Rebeca de Sousa Santos, que lhe garantam condições para seu integral desenvolvimento, livre de quaisquer formas de violência ou negligência.
4.1.27 E-DOC Nº 07010092971202131. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo nº 000259-101/2019.
4.1.28 E-DOC Nº 07010092970202196. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo nº 000257-101/2019.
4.1.29 E-DOC Nº 07010092968202117. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil nº 38/2019 (SIMP 000141-0882019).
4.1.30 E-DOC Nº 07010092989202132. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo nº 000248-101/2019.
4.1.31 E-DOC Nº 07010092992202156. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato Nº 43/2020 em Procedimento Preparatório Nº 11/2021 (SIMP Nº 000112-027/2020), a fim de apurar possível caso de violência obstétrica,
relativo ao ano de 2015, narrado por paciente da Maternidade Dona Evangelina Rosa.
4.1.32 E-DOC Nº 07010092941202124. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 17/2020 (000525-271/2020).
4.1.33 E-DOC Nº 07010092938202119. Origem: GAECO-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio
nº 49/2020, protocolo SIMP nº 000093-216/2020.
4.1.34 E-DOC Nº 07010092942202179. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000001-104/2021.
4.1.35 E-DOC Nº 07010092937202166. Origem: GAECO-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos autos extrajudiciais do Procedimento
de Investigação Criminal nº 07/2018, protocolo SIMP nº 000018-216/2017.
4.1.36 E-DOC Nº 07010092934202122. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 30/2019 (000353-271/2019).
4.1.37 E-DOC Nº 07010092928202175. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Nº 39/2019 (SIMP 000107- 107/2019), para apurar possível omissão de ações e medidas de prevenção ou mitigação a
desastres naturais iminentes, no município de São Miguel do Fidalgo/PI.
4.1.38 E-DOC Nº 07010092926202186. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta, firmado nos autos do Inquérito Civil nº 07/2020 (SIMP 000018-107/2020).
4.1.39 E-DOC Nº 07010093022202178. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 06/2021 - SIMP nº 000280-199/2021, instaurada com base em ofício encaminhado pelo Serviço Integrado Multidisciplinar-SIM,
informando sobre suposto crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima a menor.
4.1.40 E-DOC Nº 07010093018202118. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Itainópolis-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 000263-101/2019.
4.1.41 E-DOC Nº 07010092650202136. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000317-081/2018.
4.1.42 E-DOC Nº 07010093023202112. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo nº 000023-102/2020, para averiguar a existência de situação de negligência familiar do incapaz JOSÉ
NAZARENO DAMAS FERREIRA.
4.1.43 E-DOC Nº 07010093024202167. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n.º 37/2020 em Inquérito Civil n.º 09/2021, SIMP 000514-174/2019.
4.1.44 E-DOC Nº 07010093019202154. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório nº 035/2020 (SIMP nº 000045-030/2020), objetivando apurar possíveis irregularidades em face da sobrecarga de
trabalho imposta a médico plantonista da Maternidade Wall Ferraz - CIAMCA.
4.1.45 E-DOC Nº 07010093012202132. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 20/2019 - SIMP n° 000325-161/2019.
4.1.46 E-DOC Nº 07010093026202156. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000006-102/2020, FISCALIZAR, ACOMPANHAR E GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE/PI NO ANO DE 2020, BEM COMO TOMAR AS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS
CABÍVEIS NECESSÁRIAS PARA A GARANTIA DO SEU PLENO FUNCIONAMENTO.
4.1.47 E-DOC Nº 07010093007202121. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Investigatório Criminal nº 000316-080/2018.
4.1.48 E-DOC Nº 07010092365202115. Origem: 27ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 24/2019 (SIMP 000021-113/2019), cujo objeto tratou de averiguação da prestação de contas da Fundação para o
Desenvolvimento da Cidadania (FUNDAC) referente ao ano-base de 2018.
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4.1.49 E-DOC Nº 07010093002202113. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 022/2020, em Inquérito Civil Público n° 022/2020 - SIMP: 000236-030/2019.
4.1.50 E-DOC Nº 07010093025202111. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 000042-172/2016.
4.1.51 E-DOC Nº 07010092995202191. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório nº 034/2020 (SIMP nº 000040-030/2020), objetivando apurar possíveis irregularidades envolvidas no translado do
corpo de pacientes que vêm a óbito, seja para o HUT ou para o Serviço de Verificação de Óbito - SVO.
4.1.52 E-DOC Nº 07010092967202172. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 21/2020 (000142-271/2020).
4.1.53 E-DOC Nº 07010092966202128. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil n.º 050/2019 (SIMP nº 000048-109/2019), que visa fiscalizar a implementação das ações pelo Poder Público Municipal de
OEIRAS/PI, voltadas à criação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) ou instalações análogas com fins à vigilância, à prevenção e ao
controle de zoonoses, inclusive relativo a acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos.
4.1.54 E-DOC Nº 07010092964202139. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo nº 000241-101/2019.
4.1.55 E-DOC Nº 07010093042202149. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 55/2019 (SIMP nº 000176-107/2019), instaurado no âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, para fiscalizar a
implementação das ações pelo Poder Público Municipal de Colônia do Piauí-PI, voltadas à criação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) ou
instalações análogas com fins à vigilância, à prevenção e ao controle de zoonoses.
4.1.56 E-DOC Nº 07010092950202115. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento o
Inquérito Civil Público nº 05/2017, SIMP Nº: 000778-255/2018, instaurado para "apurar dados recebidos do TCE - PI (ofício nº 1560/16 GP),
referente ao processo de prestação de contas do município de Santo Antônio dos Milagres - PI.
4.1.57 E-DOC Nº 07010092951202161. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº. 29/2019 — simp n°. 749-271/2019.
4.1.58 E-DOC Nº 07010092927202121. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marco Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil Público nº 02/2016 - SIMP: 000144-254/2017.
4.1.59 E-DOC Nº 07010093073202116. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº. 03/2019 (simp nº. 001132-271/2018).
4.1.60 E-DOC Nº 07010093070202166. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
da Notícia de Fato nº 022/2021, SIMP nº 64-156/2021.
4.1.61 E-DOC Nº 07010093066202114. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
da Notícia de Fato SIMP n° 020/2021, SIMP nº 52-156/2021, tem por objeto a defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis da pessoa
idosa.
4.1.62 E-DOC Nº 07010093064202117. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº 001010-361/2019, para acompanhamento da menor G. O. R.
4.1.63 E-DOC Nº 07010093062202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 01/2021 (SIMP nº 000061-173/2021), cujo objetivo era o acompanhamento dos trabalhos de correição ordinária
anual na 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/P.
4.1.64 E-DOC Nº 07010093059202112. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório nº 033/2020 (SIMP nº 0000011-030/2020), objetivando apurar possíveis irregularidades no atendimento profissional
dispensado a um paciente cardíaco no Hospital de Urgência de Teresina (HUT).
4.1.65 E-DOC Nº 07010093054202173. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000069-101/2021.
4.1.66 E-DOC Nº 07010093053202129. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do Procedimento
Preparatório n° 011/2020 no Inquérito Civil Público n° 011/2020 - SIMP: 000079-030/2020 (portaria anexa), que tem por objeto apurar possível
exercício ilegal da medicina por profissional de Fisioterapia, em clínica habilitada exclusivamente para prestação de atividade fisioterapêutica.
4.1.67 E-DOC Nº 07010093049202161. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº. 05/2019 (simp nº. 000671-271/2019).
4.1.68 E-DOC Nº 07010093048202116. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório Nº 01/2021 (SIMP Nº 000118-027/2020), instaurado a fim de viabilizar a realização de cirurgia no Hospital Infantil
Lucídio Portela, de que o paciente necessita.
4.1.69 E-DOC Nº 07010093047202171. Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 102/2013 (SIMP N.º 000180-022/2017).
4.1.70 E-DOC Nº 07010093039202125. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativos nº 000052-101/2020.
4.1.71 E-DOC Nº 07010092947202118. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº. 02/2019 (simp nº. 00744-271/2018).
4.1.72 E-DOC Nº 07010093131202195. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Procedimento Administrativo nº 04/2018 (SIMP Nº 000517-293/2018).
4.1.73 E-DOC Nº 07010093129202116. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das
Notícias de Fato registradas no SIMP: 000360-184/2018 e 000414-184/2018.
4.1.74 E-DOC Nº 07010093128202171. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 62/2020 (SIMP: 000082-095/2020).
4.1.75 E-DOC Nº 07010093130202141. Origem: 27ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000008-113/2020, que visava averiguar a situação das fundações privadas inaptas de Teresina-PI junto à Receita
Federal, constantes do Memo nº 03/2020 - 25ª PJ.
4.1.76 E-DOC Nº 07010093109202145. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000122-101/2020, FISCALIZAR E ACOMPANHAR TODAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PODER
PÚBLICO VISANDO A PREVENÇÃO E COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, ZONAS
URBANA E RURAL, DURANTE O PERÍODO DE "B.R.O.BRÓ", NO ANO DE 2020.
4.1.77 E-DOC Nº 07010093061202175. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n° 018/2021, SIMP nº 45-156/2021,instaurada com a finalidade precípua de acompanhar as ações desenvolvidas pelo
município de Altos/PI no combate a COVID-19 durante os dias 09.03 à 19.03.
4.1.78 E-DOC Nº 07010093051202131. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Procedimento Administrativo SIMP 002389-361/2020.
4.1.79 E-DOC Nº 07010093050202195. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 001/2021 (SIMP nº 000001-030/2021), instaurada a partir do Ofício SIMEPI nº 001/2021, a qual tem por objetivo apurar irregularidades
atinentes ao controle de temperatura nas UTI's e salas de repouso dos funcionários no Hospital de Urgência de Teresina - HUT, em razão da
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resolutividade do seu objeto.
4.1.80 E-DOC Nº 07010093137202162. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório nº 004/2020 SIMP: 000806-150/2019, averiguar possível exercício irregular da profissão de educador físico no âmbito
das escolas da rede municipal de ensino de Lagoa do Piauí-PI.
4.1.81 E-DOC Nº 07010093135202173. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
conversão da Notícia de Fato 192/2019, em Inquérito Civil Público nº 001/2021, SIMP 001660-310/2019.
4.1.82 E-DOC Nº 07010093133202184. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 000002-383/2021.
4.1.83 E-DOC Nº 07010093132202131. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luis Correia-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 011/2019, SIMP 001063-197/2019.
4.1.84 E-DOC Nº 07010093132202131. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luis Correia-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 011/2019, SIMP 001063-197/2019.
4.1.85 E-DOC Nº 07010093124202193. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 31/2021 (SIMP: 000070-107/2021), com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na estrutura física da Regional de
Saúde de Oeiras, que conforme informações contidas no Ofício nº 006/2021 do Conselho Estadual de Saúde do Piauí - CES/PI.
4.1.86 E-DOC Nº 07010093143202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marco Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil nº 07/2019 - SIMP 000236-319/2019, instaurado na Promotoria de Marcos Parente-PI.
4.1.87 E-DOC Nº 07010093144202164. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000024-093/2019.
4.1.88 E-DOC Nº 07010093141202121. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 25/2020 - SIMP nº 000100-003/2020.
4.1.89 E-DOC Nº 07010093126202182. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 002907-369/2020, Trata de solicitação de prazo para continuidade das investigações referentes ao IPL N°. 2020.0013709.
4.1.90 E-DOC Nº 07010093107202156. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de a instauração da Notícia de
Fato nº 028/2021 (SIMP nº 000046-030/2021), a partir do Ofício oriundo do Conselho Regional de Medicina Veterinária CRMV-PI Nº 091/2021, o
qual noticia que os profissionais Veterinários estão sendo impedidos de receber a vacina contra a COVID-19 pela FMS.
4.1.91 E-DOC Nº 07010093105202167. Origem: Núcleo das Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
da Notícia de Fato nº 005/2021, SIMP nº 6-156/2021.
4.1.92 E-DOC Nº 07010093104202112. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato nº 029/2021 (SIMP nº 000047-030/2021).
4.1.93 E-DOC Nº 07010093102202123. Origem: Núcleo das Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 016/2019, SIMP nº 245-156/2019), instaurado com base em reclamação verbal reduzida a termo, noticiando que
a Unidade Escolar Antônio Gonçalves da Costa não se encontra adaptado para o acesso, circulação e utilização das pessoas com deficiência.
4.1.94 E-DOC Nº 07010093101202189. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000012-420/2020.
4.1.95 E-DOC Nº 07010093097202159. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marco Parente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 02/2015 - SIMP 000143-319/2019.
4.1.96 E-DOC Nº 07010093096202112. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000048-184/2018.
4.1.97 E-DOC Nº 07010093095202161. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato n° 000072-191/2021.
4.1.98 E-DOC Nº 07010093093202171. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato nº 04/2019 em Procedimento Investigatório Criminal (SIMP nº 000253- 293/2019).
4.1.99 E-DOC Nº 07010093091202181. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público nº 08/2018 (SIMP Nº 000164-293/2018).
4.1.100 E-DOC Nº 07010093162202146. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro Marcos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil nº 03/2019, SIMP nº 000252-292/2019.
4.1.101 E-DOC Nº 07010093161202118. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP n° 000053-102/2020, averiguar violação e garantir direitos fundamentais da criança L.M.S.F., bem como proporcionar a
integração da menor à Rede de Assistência e Saúde do Município de Floriano.
4.1.102 E-DOC Nº 07010093160202157. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000071-093/2019.
4.1.103 E-DOC Nº 07010093153202155. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 001503-100/2020, AVERIGUAR A OCORRÊNCIA DE SUPOSTA REMOÇÃO DE OFÍCIO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE, QUE VIOLA, EM TESE, A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
4.1.104 E-DOC Nº 07010093155202144. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP nº 000004-184/2018.
4.1.105 E-DOC Nº 07010093165202181. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 26/2020, registrada no SIMP sob o nº 0000102-003/2020.
4.1.106 E-DOC Nº 07010093171202137. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório Nº 38/2020 (SIMP Nº 000058-027/2020).
4.1.107 E-DOC Nº 07010093170202192. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luis Correia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação prazo do
Procedimento Administrativo nº 017/2019, SIMP 000291-197/2019.
4.1.108 E-DOC Nº 07010093175202115. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000050-184/2018.
4.1.109 E-DOC Nº 07010093149202197. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil n.º 66/2019 (SIMP nº 000230-107/2019), instaurado visando apurar possíveis irregularidades na redução dos vencimentos
dos servidores públicos estáveis do município de Cajazeiras do Piauí.
4.1.110 E-DOC Nº 07010093147202114. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marco Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil nº 12/2017 - SIMP 000239-319/2018.
4.1.111 E-DOC Nº 07010093085202124. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
investigação do Inquérito Civil n.º 12/2019 (SIMP n.º 000201-174/2019), que tem como assunto investigar poluição na barragem do município de
Piracuruca/PI.
4.1.112 E-DOC Nº 07010093083202135. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação
penal eleitoral nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2020 (SIMP nº 000239-175/2020).
4.1.113 E-DOC Nº 07010093074202144. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000025-101/2020, FISCALIZAR E ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE
MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES.
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4.1.114 E-DOC Nº 07010093072202155. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
da Notícia de Fato nº 030/2021, SIMP nº 84-156/2021.
4.1.115 E-DOC Nº 07010093233202119. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000528-230/2018.
4.1.116 E-DOC Nº 07010093196202131. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 061/2019 - SIMP nº 000156-107/2019, que visa apurar o cumprimento, pelo gestor municipal de Santa Rosa do PiauíPI, Veríssimo Antônio Siqueira da Silva, das determinações expedidas no Acórdão 635/2019 proferido nos autos do TC/021366/2017.
4.1.117 E-DOC Nº 07010093267202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 50/2018 (SIMP 000109-088/2018).
4.1.118 E-DOC Nº 07010093263202117. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 09/2019 - SIMP n.º 001030-105/2019, instaurado com o fito de apurar o ingresso e permanência de crianças e
adolescentes, desacompanhados de seus pais ou responsável, em bailes e promoções dançantes, boates e outros estabelecimentos impróprios
para sua faixa etária, bem como a venda, fornecimento e/ou entrega de bebida alcoólica a menores no município de Oeiras/PI.
4.1.119 E-DOC Nº 07010093259202159. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório nº 16/2020 em Inquérito Civil, SIMP nº 000426-161/2020, com a finalidade de investigar ausência de equipamentos e
funcionários treinados para evitar ocorrência de incêndios nos postos de combustíveis do município de Esperantina.
4.1.120 E-DOC Nº 07010093258202112. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de indeferimento
sumário da instauração de procedimento exarada nos autos do Atendimento ao Público nº 000.102-083/2021 (SIMP/MPPI Nº 000.102-083/2021).
4.1.121 E-DOC Nº 07010093257202161. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 06/2019, SIMP Nº 000060-255/2017, instaurado para apurar licenciamento ambiental do Posto Moraes e Portela LTDA".
4.1.122 E-DOC Nº 07010093266202151. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 000108-230/2020.
4.1.123 E-DOC Nº 07010093253202181. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marco Parente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 04/2018 - SIMP 000146-254/2017.
4.1.124 E-DOC Nº 07010093249202113. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000209-088/2020.
4.1.125 E-DOC Nº 07010093247202124. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo SIMP nº 000292-089/2020.
4.1.126 E-DOC Nº 07010093245202135. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 63/2020 (SIMP: 000084-095/2020).
4.1.127 E-DOC Nº 07010093246202181. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
prazo para conclusão do Inquérito Civil SIMP n° 000002-097/2016.
4.1.128 E-DOC Nº 07010093241202157. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 002104-100/2020.
4.1.129 E-DOC Nº 07010093197202185. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório nº 39/2020 (SIMP: 000183-107/2020) em Inquérito Civil nº 39/2020, com o fito de apurar possíveis atos de
improbidade administrativa praticados pelo Prefeito do Município de Oeiras-PI.
4.1.130 E-DOC Nº 07010093198202121. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 33/2021 (SIMP: 000211-107/2020), com o fito de apurar possível irregularidade praticada pelo município de São João da
Varjota/PI, na gestão de Hélio Neri Mendes Rêgo.
4.1.132 E-DOC Nº 07010093244202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000076-101/2021, Fiscalizar e acompanhar o funcionamento das escolas públicas da rede estadual com atuação
no município de São José do Peixe, à luz dos princípios da Administração Pública, visando garantir a segurança da comunidade escolar e a
prestação de um ensino de qualidade, no ano letivo de 2021.
4.1.133 E-DOC Nº 07010093239202188. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório nº 003/2021 (SIMP nº 000010-030/2021), objetivando apurar possível descumprimento das medidas sanitárias no
combate epidemiológico ao COVID-19, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis.
4.1.134 E-DOC Nº 07010093234202155. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP nº 000151-184/2016.
4.1.135 E-DOC Nº 07010093138202115. Origem: GAECO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Procedimento de Investigação
Criminal nº 14/2020, protocolo SIMP nº 000033-216/2020.
4.1.136 E-DOC Nº 07010093228202114. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil SIMP n° 000222-101/2019.
4.1.137 E-DOC Nº 07010093223202175. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil
nº 01/2021 (SIMP 187-143/2021).
4.1.138 E-DOC Nº 07010093211202141. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Marco Parente-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil 10/2019 - SIMP 000365-319/2019.
4.1.139 E-DOC Nº 07010093209202171. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Picos-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº SIMP 000012-088/2021, visando fiscalizar e acompanhar o comportamento administrativo.
4.1.140 E-DOC Nº 07010093152202119. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 37/2020 (SIMP: 000167-107/2020) em Inquérito Civil nº 37/2020, com o fito de apurar possíveis
atos de improbidade administrativa praticados pelo Prefeito do Município de Oeiras-PI, José Raimundo de Sá Lopes, pelo Secretário de Finanças,
Luiz Ronaldo de Abreu Sá, e por Carla Vitória da Silva Leal, relativos à contratação da empresa individual de titularidade de Carla Vitória da Silva
Leal (CNPJ: 27.228.537/0001-60).
4.1.141 E-DOC Nº 07010093193202113. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato registrada no SIMP: 000362-184/2017.
4.1.142 E-DOC Nº 07010093188202194. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Notícia de
Fato Eleitoral (SIMP Nº 000015-224/2021), cujo objeto era averiguar a existência de irregularidade na prestação de serviços pela empresa
GRÁFICA IMPRESSO FLORIANO LTDA ao candidato a vereador Edvaldo de Araújo Costa, na eleição municipal de 2020.
4.1.143 E-DOC Nº 07010093184202114. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº SIMP 000014-029/2021.
4.1.144 E-DOC Nº 07010093181202172. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000080-172/2019, instaurado a fim de acompanhar o cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta
nº 006/2019.
4.1.145 E-DOC Nº 07010093180202128. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato registrada no SIMP: 000099-151/2020.
4.1.146 E-DOC Nº 07010093176202161. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação Civil
Pública, aos 05 de março de 2021, em face do Município de Teresina e do empreendimento Ibiza Pub House, Processo autuado sob o nº
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0807678-91.2021.8.18.0140, tramitando perante a 2ª Vara da Fazenda Pública de Teresina/PI.
4.1.147 E-DOC Nº 07010093176202161. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento da Ação de
Obrigação de Fazer, conforme mencionado acima, Processo autuado sob o nº 0812293-61.2020.8.18.0140, tramitando perante a 2ª Vara dos
Feitos da Fazenda Pública de Teresina/PI.
4.1.148 E-DOC Nº 07010093176202161. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Execução
de Título Extrajudicial, aos 17 de março de 2021, em face do empreendimento "Posto de Lavagem o Portuga", Processo autuado sob o nº
0809136-46.2021.8.18.0140, tramitando perante a 5ª Vara Cível de Teresina/PI.
3.2 COMUNICAÇÕES VIA PGA-SEI
4.2.1 PGA-SEI n° 19.21.0730.0006259/2021-84. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: Ofício nº 1029/2021.474-308/2021 SUPJCM - MPPI - arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000474-308/2021.
4.2.2 PGA-SEI n° 19.21.0730.0006262/2021-03. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: Ofício nº 1028/2021.472-308/2021 SUPJCM - MPPI - arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000472-308/2021.
4.2.3 PGA-SEI n° 19.21.0704.0006093/2021-09. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: Ofício nº 1048/2021.070-062/2021 SUPJCM - MPPI - arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000070-062/2021.
4.2.4 PGA-SEI n° 19.21.0704.0006026/2021-72. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: Ofício n.º 1042/2021.674308/2021/SURPJCM-MPPI- para conhecimento, cópia da Portaria exarada no IPC n° 16/2021, SIMP 000674-308/2021.
4.2.5 PGA-SEI n° 19.21.0704.0006034/2021-50. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: Ofício n.º 1046/2021.640308/2020/SURPJCM-MPPI - para conhecimento, cópia da Portaria exarada no PIC n° 02/2021, SIMP 000640-308/2020.
4.2.6 PGA-SEI n° 19.21.0103.0004089/2021-82. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício 12ª PJ Nº 733/2021 arquivamento do Procedimento Administrativo nº 14/2017 (SIMP: 000076-027/2017).
4.2.7 PGA-SEI n° 19.21.0103.0004085/2021-93. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício 12ª PJ Nº 712/2021 arquivamento Inquérito Civil Público nº 81/2015 (SIMP: 000533-027/2015), diante do ajuizamento da Ação Civil Pública nº 081226933.2020.8.18.0140.
4.2.8 PGA-SEI n° 19.21.0417.0004072/2021-02. Origem: Grupo de Atuação Especial de Regularização Fundiária e de Combate à Grilagem GERCOG Assunto: Ofício nº 193/2021.000038-215/2021 - GERCOG - MPPI- instauração do Procedimento Administrativo de Acompanhamento
de Instituições nº 009/2021 Simp: 000038- 215/2021 através da Portaria PA Nº 009/2021.
4.2.9 PGA-SEI n° 19.21.0623.0004066/2021-81. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: OFÍCIO nº 333/2021 GPJPII arquivamento do Procedimento Preparatório nº 29/2020 (SIMP 000024-182/2020), haja vista o ajuizamento de Ação Civil Pública (Processo nº
0800759-20.2021.8.18.0065).
4.2.10 PGA-SEI n° 19.21.0623.0004054/2021-17. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: Ofício nº 331/2021 GPJPII- o
arquivamento do Inquérito Civil nº 18/2011 (SIMP 000131-182/2017), haja vista o ajuizamento de Ação Civil Pública (Processo nº 080132736.2021.8.18.0065).
4.2.11 PGA-SEI n° 19.21.0378.0006280/2021-44. Origem: 54ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Ofício nº 023/2021-54PJ - instauração
da Notícia de Fato (SIMP) n° 000079-250/2021.
4.2.12 PGA-SEI n° 19.21.0706.0003523/2021-14. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: Ofício Nº. 741/2021-615-369/2020 SUPJP - arquivamento da Notícia de Fato SIMP Nº ° 000615-369/2020.4.2.14 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.
4.2.13. PGA-SEI n° 19.21.0700.0006545/2021-87. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Propositura de Acordo de Não
Persecução Cível SIMP nº 000211-088/2018
5. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
CONSELHOSUPERIORDOMINISTÉRIOPÚBLICO,EMTERESINA(PI), 30 DE JUNHODE2021.
RAQUEL DO SOCORRO MACEDO GALVÃO
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

2.1. CARTA DE RETRATAÇÃO17971
CARTA DE RETRATAÇÃO
Eu, Eduardo Palácio Rocha, Promotor de Jusiça e membro do Ministério Público do Piauí, declino que não tive qualquer intenção em ofender a
Promotora de Jusiça Karine Araruna Xavier, não agindo com animus para tal. Registro que a conduta realizada foi uma crítica aos atos
encontrados não condizentes com a Lei Orgânica que nos rege.
Também expresso que exerci apenas o meu direito de crítica perante o trabalho desenvolvido pela gestão anterior da Corregedoria Geral do
Ministério Público do Piauí, que merece respeito e tratamento condigno dos agentes estatais, esclarecendo que tal ato não significa, de forma
alguma, apontar falha funcional de outro integrante da Corregedoria, mas, apenas, desaprovação aos critérios de análise uilizados nas correições
pela gestão anterior.
Teresina, 31 de maio de 2021
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
Promotor de Jusiça

3. EXPEDIENTE DO GABINETE
[]

3.1. EXTRATO DE DECISÃO17983
30/06/2021
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0010.0006148/2021-10
Requerente: Jonas Ferreira Paz
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia), formulada pelo
servidor JONAS FERREIRA PAZ, relativo a seu deslocamento de Teresina-PI a Esperantina-PI, no período de 19 a 21/04/2021, para realizar a
mudança e organização da nova sede das Promotorias de Justiça de Esperantina, bem como as instalações elétricas, hidráulicas, telefone e
internet, conforme Portaria PGJ n° 1218/2021.
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Teresina-PI, 23 de junho de 2021
Carmelina Maria Mendes de Moura
Procuradora-Geral de Justiça

4. SECRETARIA GERAL
[]

4.1. PORTARIAS PGJ17978
PORTARIA PGJ/PI Nº 1291/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias da Promotorade Justiça
MARLETE MARIA DA ROCHA CIPRIANO, titular da 8ª Promotoria deJustiça de Teresina, referentes ao 1º período do exercício de 2021,
previstas para o período de 01 a 30 de julho de 2021, conforme a escala publicada no DOEMP/PI n° 773, de 10/12/2020, ficando os 30 (trinta)
dias para usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de junho de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1292/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA,no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 02a 21de julho de 2021, 20 (vinte) dias remanescentes deférias à Promotorade JustiçaMARLETE MARIA DA ROCHA
CIPRIANO, titular da 8ª Promotoria deJustiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercíciode 2004, nos termos do Ato PGJ nº 817/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 24 de junho de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1316/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Picos, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Picos, bem como pelas atribuições junto ao o Grupo Regional das Promotorias
Integradas de Picos no Acompanhamento do COVID-19, de Picos, de 28 de junho a 11 de julho de 2021, com efeitos retroativos, em razão da
licença-saúde da titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de junho de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1328/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
decisão proferida nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0425.0003755/2021-02,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL à servidora CAMILLA DE SOUSA REBOUÇAS ARRUDA, ocupante do cargo de provimento efetivo
de Técnico Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 341, 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 26 de maio de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 29 de junho de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1329/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Parecer da Coordenadoria de Recursos Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0158.0006601/202112,
RESOLVE
CONCEDER ao servidor BRUNO ALVES BESERRA, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15558, 05 (cinco) dias de folga para
serem fruídos nos dias 15, 16 e 19 de julho de 2021 e 06 e 08 de setembro 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, bem como atuação no Processo
Seletivo para Estagiários do MPE-PI, conforme Edital PGJ/PI nº 11/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de junho de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1331/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ADRIANO FONTENELE SANTOS, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Luzilândia, bem como pelas atribuições junto ao o Grupo Regional das Promotorias
Integradas de Piripiri no Acompanhamento do COVID-19, de 01 a 30 de julho de 2021, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de junho de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
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PORTARIA PGJ/PI Nº 1332/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA, titular da Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela Promotoria de Justiça de Matias Olímpio, de 01 a 30 de julho de 2021, em razão das férias do Promotor
de justiça Carlos Rogério Beserra da Silva.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de junho de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1333/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018;
CONSIDERANDO a impossibilidade de acumulação por parte dos substitutos legais,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça ANTÔNIA BARBOSA DE SOUSA MELO, titular da 41ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem
prejuízo de suas funções, responder pela 18ª Promotoria de Justiça de Teresina, de 01 a 30 de julho de 2021, em razão da licença-prêmio da
titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de junho de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1336/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO PAULO SANTIAGO SALES, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, bem como pelas atribuições junto ao o Grupo Regional das Promotorias
Integradas de Parnaíba no Acompanhamento do COVID-19, de 01 a 30 de julho de 2021, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de junho de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1337/2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso
XIV, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018,
CONSIDERANDO a impossibilidade de acumulação por parte dos substitutos legais,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça PLÍNIOFABRÍCIODECARVALHOFONTES, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo
de suas funções, responder pela 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri, a partir do dia 01 de julho de 2021, até ulterior deliberação, em razão do
afastamento do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 30 de junho de 2021.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

5. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

5.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI17964
PORTARIAN° 18/2021
O Dr. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça no município de Parnaíba/PI, arrimado
no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
SIMP 000481-369/2019
CONSIDERANDO:
1) 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;
2) que, nos termos da RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, artigo 40, II, a, a 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI tem
atribuição para atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de meio ambiente;
3) que o projeto de loteamento deve ser aprovado por órgão municipal e submetido a registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob
pena de caducidade da aprovação (Lei nº 6.766/79, art. 18);
4) que foi apresentada notícia de fato de poluição de via pública, causada pelo não recolhimento do lixo deposito em contêiner do Condomínio
Conviver, localizado na BR 343, em Parnaíba-PI, que estaria sendo levado pela ação do vento;
5) que o Município de Parnaíba-PI e a empresa Santos e Serviços Ambientais & Construções EIRELI celebraram o contrato nº 041/2018, para
concessão do serviço de limpeza urbana;
6) que a empresa Santos e Serviços Ambientais & Construções EIRELI afirmava não ser responsável pela coleta dos resíduos sólidos produzidos
no Condomínio Conviver, pelo que prevê a lei nº 3.341/2018, ainda, afirmou que a coleta dos resíduos é feita por empresa contratada pela
prefeitura municipal, o que, se confirmado, contraria o previsto em lei;
7) que o representante legal do Condomínio Conviver afirmou que o empreendimento não é um condomínio, mas um loteamento, que deu origem
à criação de uma associação de moradores, não se aplicando a norma prevista na lei municipal, e que a coleta de resíduos sólidos é realizada
pela Prefeitura Municipal de Parnaíba-PI;
8) que a Procuradoria do Município ainda não se manifestou nos autos;
9) a necessidade das investigações prosseguirem a fim de apurar as informações, faz-se necessário a prorrogação do presente procedimento.
RESOLVE:
Prorroga o presente INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de dar continuidade a investigação, pelo que, determina-se, desde logo, o seguinte:
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a) registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, bem como que
seja comunicado ao Conselho Superior do MPPI.
b) autos a Secretaria Unificada para expedição de novo ofício a Procuradoria Geral do Município, solicitando explicações acerca da reclamação
apresentada pela partes.
c) nomeia-se, para fins de secretariamento do presente IC, Ronaldy Brasil Rebouças Sobrinho, servidor do MP/PI;
d) Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Parnaíba/PI, 23 de junho de 2021
__________________________________________
DR. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIAN° 19/2021
O Dr. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça no município de Parnaíba/PI, arrimado
no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
SIMP 001496-055/2019
CONSIDERANDO:
1) 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;
2) que, nos termos da RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, artigo 40, II, a, a 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI tem
atribuição para atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de meio ambiente;
3) que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (CF/88, art. 225);
4) que a lei municipal n° 2.811/13 dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações, fixando níveis e horários, no município de Parnaíba-PI.
5) queconforme previsto nessa lei, é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ultrapasse os níveis fixados e
cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos;
6) que as casas de show e demais estabelecimentos nos quais seja executada música ao vivo ou mecânica devem dispor de proteção, de
instalação ou de meios adequados ao isolamento acústico que não permitam a propagação de ruídos acima do permitido para o exterior;
7) que cabe à secretaria municipal de meio ambiente proceder à fiscalização e realizar os atos necessários ao cumprimento das normas legais;
8) que o presente procedimento trata-se de reclamação encaminhada por Maria Rosinete Silva Lima, a qual informa que os eventos patrocinados
pela prefeitura municipal de Parnaíba tem causado transtornos - som alto, ocupação e sujeira das calçadas, horário - aos moradores da área
(Praça do Amor - Avenida São Sebastião).
9) que a procuradoria geral do Munícipio não respondeu ao último expediente encaminhado ao órgão.
10) a necessidade das investigações prosseguirem a fim de apurar as informações apresentadas pelo requerente.
RESOLVE:
Prorroga o presente INQUÉRITO CIVIL por mais 01 (um) ano, com o objetivo de dar continuidade a investigação, pelo que, determina-se, desde
logo, o seguinte:
a) registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI, bem como que
seja comunicado ao Conselho Superior do MPPI.
b) reitere-se novamente ofício a Procuradoria Geral do Município de Parnaíba, solicitando informações acerca da criação da comissão para
estudo e elaboração do projeto de revisão da lei n° 2.811/13 e do plano diretor da cidade, em consonância com o ofício n° 175/2019.
c) nomeia-se, para fins de secretariamento do presente IC, Ronaldy Brasil Rebouças Sobrinho, servidor do MP/PI;
d) Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Parnaíba/PI, 26 de junho de 2021
__________________________________________
DR. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVIL DA COMARCA DE PARNAÍBA, ESTADO DO PIAUÍ.
PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
PORTARIA N° 20/2021
O Dr. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO, Ex.mo Sr. Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Justiça no município de Parnaíba/PI, arrimado
no art. 127, caput, e 129, da CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que, nos termos da RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 03, de 10 de abril de 2018, artigo 40, II, a, a 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI tem atribuição
para atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de meio ambiente;
que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (CF/88, art. 225);
que a lei municipal n° 2.811/13 dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações, fixando níveis e horários, no município de Parnaíba-PI.
que conforme previsto nessa lei, é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ultrapasse os níveis fixados e cause
perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos;
que as casas de show e demais estabelecimentos nos quais seja executada música ao vivo ou mecânica devem dispor de proteção, de
instalação ou de meios adequados ao isolamento acústico que não permitam a propagação de ruídos acima do permitido para o exterior;
que cabe à secretaria municipal de meio ambiente proceder à fiscalização e realizar os atos necessários ao cumprimento das normas legais;
que foi instaurado Notícia de Fato no âmbito da Promotoria de Justiça Civil de Parnaíba, para apurar o teor da reclamação dando conta que: O
atendimento nº 43/2019 relata em que denunciada vem promovendo encontro de umbanda em sua residência, o que vem causando vários
transtorno ao atendido e sua família, no que diz respeito ao excesso de barulho, provocados pelo tambor, bebidas, gritos e explosão de bomba e
prática de vandalismo.
Considerando a necessidade das investigações prosseguirem a fim de apurar as informações apresentadas pelo requerente, ante o termino do
prazo da presente Notícia de Fato.
RESOLVE:
Converte a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de dar continuidade a investigação, pelo que, determina-se, desde
logo, o seguinte:
registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI;
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Em complemento ao despacho de ID N° 32892074, exarado em 05.05.2021, que a Secretaria Unificada proceda-se ao cumprimento do mesmo,
com a expedição de ofício de reiteração a Secretaria de Meio Ambiente;
Que seja expedido novo ofício a Polícia Militar, informando os horários de funcionamento do templo religioso, e solicitando fiscalização nos
respectivos horários, e se possível com auxílio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Que seja expedido ofício a Delegacia de Polícia Civil, requisitando a abertura de Inquérito Policial a fim de apurar a suposta prática de crime de
poluição sonora promovida pela responsável do estabelecimento religioso, encaminhando-se cópia dos autos.
Caso o procedimento ainda seja físico, proceda-se a digitalização do mesmo, com a alteração da nomenclatura no sistema SIMP.
Informe-se o requerente acerca das medidas tomadas pela Promotoria de Justiça.
nomeia-se, para fins de secretariamento do presente IC, Ronaldy Brasil Rebouças Sobrinho, servidor do MP/PI;
Diligências no prazo de Lei, a contar da juntada nos autos de respectivos ARs e certificação.
Cumpra-se, de ordem, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei, com ou sem resposta.
Parnaíba/PI, 26 de junho de 2021
__________________________________________
DR. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

5.2. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI17965
SIMP: 000002-369/2021
REQUERENTE: Conselho Tutelar de Parnaíba-PI REQUERIDO: A Apurar
DATA DA INSTAURAÇÃO:
ASSUNTO: Infração administrativa
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
Chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio do Ofício Nº 06/2021 do Conselho Tutelar de Parnaíba/PI, de 06 de janeiro de 2021,
comunicando infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente.
Segundo a denúncia anônima feita através do Disque 100 (Protocolo nº 465219), as crianças e adolescentes que coabitam na Casa de
Acolhimento Infantojuvenil de Parnaíba vivem em péssimas condições, visto que dormem no chão, utilizando lençóis que são retalhos mal
cuidados.
Além disso, fora informado que o encanamento da CAIP está sempre entupido, fazendo com que os menores tomem banho de mangueira, no
quintal, pois os banheiros do local não funcionam. Outrossim, as fossas alagam diariamente, invadindo todo o prédio, inclusive os banheiros.
A situação é agravada em razão da idade das vítimas, bem como por se tratarem de crianças e adolescentes em situação de abandono familiar,
que merecem todos os cuidados necessários.
Diante disso, este representante ministerial determinou a instauração da presente Notícia de Fato para apurar a situação relatada.
Ressalta-se, ainda, que, conforme a Resolução Nº 71/2011 do CNMP, a Promotoria de Justiça é obrigada a realizar inspeções na Casa de
Acolhimento, bem como no Complexo de Defesa e Cidadania desta cidade.
Para possibilitar o direito ao contraditório, determinou-se a expedição de ofício para a Casa de Acolhimento Infantojuvenil de Parnaíba (CAIP)
para se manifestar
acerca da presente denúncia.
Em resposta, a CAIP rebateu as alegações feitas:
Quanto a informação de que os menores dormem com lençóis que são verdadeiros trapos, também não procede, pois anualmente é feito
Licitação para a aquisição de cama, colchões e artigos de cama, conforme documentação que segue anexa. Porém, informamos que os
adolescentes por diversas vezes rasgam os lençóis e retiram as costuras dos colchões, portanto é impossível manter o material intacto diante da
grande rotatividade de crianças e adolescentes na casa, mas a troca é sempre efetuada, conforme se observa nas fotos e vídeo as camas estão
com colchas e lençóis em bom estado de conservação e aptos ao uso, conforme constatado em vistoria realizado pelo Ministério Público em 06
de abril de 2021.
Quanto a informação de que a fossa invade a casa também não procede, pois a mesma é esvaziada mais de 2 vezes ao mês em razão da
grande quantidade de crianças que passam e vivem na CAIP, INCLUSIVE esse procedimento foi realizado no último dia 15/04/2021, conforme
recibo que segue.
Quanto a alegação de que os cuidadores não exercem corretamente suas funções é fantasiosa, pois, como citado anteriormente, quando a criança ou adolescentes são acolhidos já vêm de situações extremas de maus tratos e o acolhimento é uma forma de proteger esses e não
constrangê-los ou mantê-los nas situações que o levaram a serem retirados de suas famílias. Ressalta-se que os novos cuidadores que
assumiram a função em janeiro em sua grande maioria têm formação superior e passaram por treinamento e palestras antes de iniciarem o
trabalho no Acolhimento, portanto estão aptos a trabalhar no ambi- ente.
É o relatório, passo a decidir.
Em observância ao documento apresentado pela CAIP e pelo relatório de inspeção (em anexo), datado de 14/04/2021, realizado pela
equipe do Ministério Público do Estado do Piauí, verifico que as acusações feitas nas denúncias são inverídicas.
Segundo o relatório supracitado, "desde a última inspeção, foram realizados reparos na pintura, manutenção nos vasos sanitários e reforma na
parte de esgoto" (sic).
Assim, DETERMINO o arquivamento da presente Notícia de Fato,
com base no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, tendo em vista que o caso já foi solucionado.
Ademais, determino as comunicações necessárias.
Publique o extrato do arquivamento no DOEMPPI. Baixas necessárias e movimentações no SIMP. Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 10 de maio de 2021.
FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:36694797753
Assinado de forma digital por FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:36694797753
Dados: 2021.05.10 13:41:20 -03'00'
Dr. Fernando Soares de Oliveira Júnior
Promotor de Justiça em exercício na 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI

5.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI17966
PORTARIA Nº 05/2021
PROCON
PA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O Dr. MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, MD Promotor de Justiça titular da Promotoria Regional de Justiça de Bom Jesus/PI, respondendo
pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus/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....
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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, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO o art. 4º do CDC que dispõe que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua
qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros: I - reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor;
CONSIDERANDO que o art. 6º do CDC indica os direitos básicos dos consumidores, que dentre outros, destacamos: I - a proteção da vida,
saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; VII- o
acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou
difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; X- a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em
geral;
CONSIDERANDO que o art. 22 do CDC dispõe que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos;
CONSIDERANDO o art. 81 do CDC que estabelece que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida
em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou direitos
difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstancias de fato; II- interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza
indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
CONSIDERANDO as denúncias enviadas ao e-mail da Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Bom Jesus/PI informando sobre
possível interrupção no fornecimento de água no Residencial Ademar Diógenes e no Bairro Alto Alegre, ambos localizados no município de Bom
Jesus/PI, que mesmo após a realização de várias reclamações junto a AGESPISA (Águas e Esgotos do Piauí S.A.), o problema persiste.
CONSIDERANDO que a interrupção no fornecimento de água no Residencial Ademar Diógenes já estaria ocorrendo há mais de uma semana;
RESOLVE:
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, visando apurar a notícia de possível interrupção no fornecimento de água no Residencial
Ademar Diógenes, localizado no município de Bom Jesus/PI:
a) Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP,
publicando-a no DOEMP, em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
b) Comunique-se, por meio eletrônico, ao CSMP e a coordenação do PROCON/MPPI a instauração do presente PA;
c) Certifique-se a S.U/BJ acerca de eventual tramitação de ação/processo judicial com fito em obrigação de fazer em face da AGESPISA
proposta por supostas falta de abastecimento de água no município de Bom Jesus-PI;
d) Solicite-se ao município de Bom Jesus-PI, por sua PGM, informações sobre o possível plano de atendimento de fornecimento de água potável
para o município de Bom Jesus-PI ou eventual municipalização dos serviços, bem como informações sobre as constantes falta d'água no
Residencial Ademar Diógenes, localizado no município de Bom Jesus/PI, e como se dá o fornecimento do serviço no bairro citado;
e) Solicite-se a Câmara Municipal de Bom Jesus-PI, por seu vereador presidente, informações sobre as constantes falta d'água no Residencial
Ademar Diógenes, localizado no município de Bom Jesus/PI, e as providências adotadas até o presente momento pela casa legislativa;
f) Solicite-se ao município de Bom Jesus-PI, por sua Secretaria de Infraestrutura, vistoria in loco e a consequente produção de relatório
circunstanciado, quanto a constante falta de fornecimento/abastecimento de água no Residencial Ademar Diógenes, e como se dá o fornecimento
de tal serviço no bairro citado;
g) Notifique-se à AGESPISA (CNPJ nº 06.845.747/0001-27), pelo posto de atendimento de Bom Jesus-PI, encaminhamento a esta Promotoria de
Justiça os seguintes documentos/informações: a) apresentar defesa escrita no prazo de 15 (quinze) dias quanto ao objeto deste procedimento,
a qual deverá vir instruída: (I) Informações sobre a constante falta d'água no Residencial Ademar Diógenes, localizado no município de Bom
Jesus/PI; (II) Informações acerca da notícia que os moradores do Residencial Ademar Diógenes, estarem a mais de uma semana sem o
fornecimento de água; (III) Plano de Ação da autarquia com relatório detalhado dos investimentos realizados no ano de 2020, bem como para o
corrente ano, com o objetivo de melhorar o fornecimento de água neste local, e; (IV) Manifestação acerca do não funcionamento do canal de
atendimento ao consumidor por meio do telefone 08000 86 8888;
h) Após, notifique-se a AGESPISA (CNPJ nº 06.845.747/0001-27) para apresentar manifestação acerca do interesse em celebrar Termo de
Ajustamento de Conduta-TAC, sobre a matéria objeto do procedimento em tela, qual seja, abastecimento de água no Residencial Ademar
Diógenes, localizado no município de Bom Jesus/PI;
Nomeia-se para fins de secretariamento do presente PA, conforme distribuição automática, quaisquer dos técnicos ministeriais lotados na sede
das PJ.s de Bom Jesus-PI;
Cumpra-se, em até 60 (sessenta) dias, observados os ditames do Ato PGJ n.º 931/2019, voltando-me conclusos os autos, findo o prazo de lei,
com ou sem resposta.
Bom Jesus-PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.
MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA
Promotora de Justiça - Titular da PJ Regional de Bom Jesus-PI
Respondendo cumulativamente pela 2°PJ/BJ

5.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO-PI17967
PORTARIA Nº 41/2021
PORTARIA Nº 41/2021 Dispõe sobre a regulamentação do Ato PGJ nº 995/2020, alterado pelo Ato PGJ nº 996/2020 - publicado pela
Procuradora-Geral de Justiça em 18/03/2020 - no âmbito das atividades ordinárias da Promotoria de Justiça de Porto para o período
compreendido entre 01 a 30 de julho de 2021.
O PROMOTOR DE JUSTIÇA em respondência na Promotoria de Justiça de Porto, Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva, no uso das
atribuições previstas no art. 5º, §1º, do Ato PGJ nº 995/2020 e alterações;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos
(incluídos nesse rol os serventuários da justiça), especialmente a saúde e a sadia qualidade de vida, prevista no art. 225, caput, CF/88;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração dos processos (art. 5º, LXXVIII, CF/88), a regularidade do Meio Ambiente
Laboral, bem como o funcionamento contínuo e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na Promotoria de Justiça de Porto - PI;
CONSIDERANDO que o município de Porto, até a presente data, vacinou apenas 15,84% de sua população (1ª dose) e 6,57% (imunização
completa), conforme Painel Epidemiológico Covid-19 - Piauí (link: https://datastudio.google.com/u/0/reporting/a6dc07e9-4161-4b5a-9f2a6f9be486e8f9/page/d06pB);
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º e parágrafos, do Ato PGJ nº. 995/2020 e as alterações trazidas pelo Ato PGJ nº 996/2020, o qual confere
atribuição à chefia imediata da Promotoria de Justiça para, na impossibilidade de elaboração de escala presencial de rodízio, a implementação do
Teletrabalho Exclusivo e a implementação de metas e atividades a serem desempenhadas durante o referido regime de trabalho;
CONSIDERANDO que esta unidade de trabalho dispõe de sistemas informatizados à sua disposição (SIMP, THEMIS, PJE, ATHENAS, SEI, BID,
entre outros), capazes de proporcionar acesso remoto aos processos digitalizados e demais sistemas, de modo a viabilizar, sem qualquer
prejuízo quantitativo ou qualitativo do trabalho, o desenvolvimento da atividade laboral em ambientes residenciais (teletrabalho);
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CONSIDERANDO que esta unidade de trabalho está com todo acervo extrajudicial digitalizado/ virtualizado;
CONSIDERANDO as restrições impostas ao atendimento presencial ao público, de modo que o atendimento ao público se dará por meio de
aparelho celular funcional, bem como através dos demais canais de atendimento informatizados constantes no site do Ministério Público do
Estado do Piauí;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de se reduzir o número de pessoas em ambientes fechados, bem assim a restrição de acesso ao
mobiliário da unidade ministerial, máxime, diante da volatilidade e da transmissibilidade da enfermidade por partículas em suspensão,
independente de contato ou de sintomas aparentes pelo portador;
CONSIDERANDO que atualmente não há processos judiciais físicos em carga/vista na Promotoria de Justiça de Porto;
RESOLVE:
Art. 1º. INSTITUIR o REGIME DE TELETRABALHO para as servidoras Francisca Márcia de Araújo Alves (matrícula 15.590) e Maria de Fátima
da Silva Sousa (matrícula 15.656), lotadas na unidade, a ser cumprido das 08h às 15h, no período de 01 de julho de 2021 a 30 de julho de 2021,
observadas as seguintes diretrizes:
§ 1º - O regime de TELETRABALHO compreende a análise e elaboração de minuta para
posterior estudo, validação e assinatura pelo Membro titular da Promotoria de Justiça de Porto ou Promotor (a) de Justiça Designado;
§ 2º - A confecção da minuta descrita no parágrafo anterior deverá ser realizada em documento editável do Word Office e enviada ao e-mail do
respectivo promotor (a) titular ou designado(a);
§ 3º - Os prazos para elaboração e envio das minutas para o Membro titular da Promotoria de Justiça de Porto ou Promotor (a) de Justiça
Designado serão de: 02 (dois) dias úteis para manifestações simples e manifestações em processos de Réu Preso e 04 (quatro) dias úteis ou
mais para demais manifestações, a depender da complexidade de cada caso;
§ 4º - Os servidores em regime de TELETRABALHO deverão apresentar, via e-mail funcional e no último dia útil de cada semana, relatório
individual das atividades, destacando a numeração única dos processos analisados e o resumo da minuta encaminhada para manifestação e
assinatura do Membro;
Parágrafo único: As diretrizes acima descritas valerão a partir da data em que constarem processos judicias em carga/vista na Promotoria de
Porto, por meio do sistema Themis Web e/ou PJE.
Art. 2º. Não haverá Escala de Rodízio presencial de servidores.
§ 1º - A fim de garantir a efetividade, celeridade, economia processual, legalidade, isonomia funcional, mas, sobretudo, minimizar os riscos de
contágio, foi acordado com o MM. Juiz da Comarca de Porto, que a Secretaria enviará listagem dos processos em carga/vista ao Ministério
Público por meio do endereço eletrônico pj.porto@mppi.mp.br;
§ 2º - Todos as servidoras lotadas nessa unidade ficam dispensadas da fiscalização eletrônica de frequência, devendo o relatório individual de
atividades funcionar como parâmetro para aferição da produtividade, observando-se o parágrafo único do art. 1º;
Art. 3º. Determinar que seja cientificado da presente, preferencialmente por meio eletrônico, a Exma. Sra. Procuradora Geral de Justiça, Dra.
Carmelina Maria Mendes de Moura, o Exmo. Sr. Corregedor Geral do Ministério Público, Dr. Luís Francisco Ribeiro, o MM. Juízes de Direito que
atuam perante a Promotoria de Porto, a Coordenadoria de Recursos
Humanos do Ministério Público e o Setor de Distribuição Processual - 1ª Instância.
Art.4º. Determinar o envio desta Portaria para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí.
Art. 5º. Os casos omissos serão decididos pelo Promotor de Justiça titular ou pelo Promotor de Justiça Designado.
Art. 6º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
Teresina, 29 de junho de 2021.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça em exercício

5.5. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BURITI DOS LOPES-PI17968
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020
SIMP N° 000061-284/2020
PARTES ENVOLVIDAS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, CONSELHO TUTELAR DE BURITI DOS LOPES, ROSEMARY
ARAÚJO DA SILVA, RAIMUNDA NONATA BEZERRA CERQUEIRA
ASSUNTO: CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Foi instaurado por este Órgão Ministerial o presente procedimento administrativo, registrado no SIMP sob o nº 000061-284/2020, em audiência
extrajudicial realizada no dia 28 de janeiro de 2020, tendo em vista recebimento de Relatório Situacional, enviado pelo Conselho Tutelar de Buriti
dos Lopes, noticiando situação de possível negligências e vulnerabilidade social da criança T.G.C.N, com 11 (onze) anos de idade, praticadas por
sua genitora, Raimunda Nonata Bezerra Cerqueira e pelo irmão adolescente da criança, de nome Nailson.
Após oitiva das partes, verificou-se a veracidade dos fatos narrados pelo Conselho Tutelar de Buriti dos Lopes, considerando que o menor
T.G.C.N afirmou que sua relação com o irmão Nailson era ríspida, por este último ser agressivo e fazer uso de drogas. Em virtude da relação com
o irmão, e diante da inércia da genitora quanto à situação, o menor procurava abrigo várias vezes na casa de sua tia, Rosemary Araújo da Silva.
Também ouvidas as Conselheiras Tutelares, que afirmaram que ao tomarem conhecimento da situação do menor passaram a fazer o
acompanhamento do caso, e obtiveram informação de que o pai do menor, Antônio Barroso, manifestou interesse de se responsabilizar pela
criança assim que possível, tendo em vista que mora na cidade de Taubaté, estado de São Paulo, apenas, não poderia se ausentar de forma
imediata do trabalho.
Desta forma, foi determinada a instauração do procedimento administrativo para acompanhamento do caso até a entrega do menor ao seu
genitor, oportunidade em que foi acordado que a tia Rosemary ficaria responsável por cuidar do menor até o dia em que este fosse morar com
seu genitor, considerando que a genitora se manteve inerte em mudar a situação possível negligência e conflito do menor com o irmão mais
velho, Nailson.
Comunicação de instauração do procedimento administrativo ao CAODIJ, conforme ofício de fls. 16.
Despacho de suspensão dos prazos processuais - fls. 20 a 22 dos autos.
É o relatório. Passo a fundamentação.
Compulsando os autos, se infere que o acompanhamento da equipe do Conselho Tutelar de Buriti dos Lopes e a atuação deste Órgão Ministerial
trouxeram resultados positivos, uma vez que a situação de vulnerabilidade da criança foi reduzida significativamente.
De acordo com os relatórios sociais anexados aos autos, verificou-se que o menor ficou sob os cuidados de sua tia, com quem já tinha vínculo
afetivo estabelecido, e se adaptou de forma satisfatória, até a chegada do momento de passar ao convívio com seu genitor.
Ademais, não foram constatados no caso da família indícios de violência, maus tratos ou outro crime a ser imputado à genitora, que ensejassem
adoção de outras medidas.
Verifica-se, pois, que não há necessidade de adoção de mais nenhuma medida judicial ou administrativa no âmbito da competência do Órgão
Ministerial a ser tomada. Além do mais, todos os órgãos de ação social do Município já acompanham o presente caso.
Assim sendo, considerando o existente nos autos, e entendendo que todas as providências já foram tomadas por este Órgão Ministerial, não
estando mais o menor em questão em situação de risco e vulnerabilidade, determino o arquivamento desse procedimento, nos termos do art. 12,
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da Resolução do CNMP nº 174/2017, dando-se a baixa devida no SIMP, sem prejuízo da instauração de novo procedimento, caso venha a surgir
novos fatos.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI, para os fins especificados na Resolução nº 174/2017, do CNMP. Por fim, deixa-se de cientificar as partes,
porque o fato foi noticiado em decorrência de dever de ofício.
Comunique-se o CSMP e o CAODIJ, via e-mail institucional.
Cumpridas as determinações, dê-se baixa no SIMP e livro físico, após arquive-se os autos.
Expedientes necessários.
Buriti dos Lopes (PI), 29 de junho de 2021.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
NOTÍCIA DE FATO CÍVEL 49/2018
SIMP Nº 000123/284/2020
REQUERENTE: JOSÉ MARIA COELHO DA SILVA
REQUERIDO: "ZÉ JOÃO"; SECRETARIA DE SAÚDE DE BURITI DOS LOPES
ASSUNTO: PASSAGEM DE ÁGUAS - DIREITO DE VIZINHANÇA
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Cuida-se de Notícia de Fato Cível autuada no âmbito desta Promotoria de Justiça, tendo em vista o recebimento de denúncia oral reduzida a
termo, formulada por JOSÉ MARIA COELHO DA SILVA, pessoa idosa com 74 anos de idade, já qualificado no protocolo de atendimento de fls.
02 dos autos, noticiando que seu vizinho conhecido como "Zé João" teria colocado material de construção na frente da residência deste último,
obstruindo o escoamento da água das chuvas e causando alagamento na frente da residência do reclamante.
À vista dos fatos relatados, foi designada audiência extrajudicial para oitivas das partes envolvidas, para o dia 17 de fevereiro de 2020, às
09h00min, determinando-se ainda o oficiamento da Vigilância Sanitária para comparecimento de um representante do órgão (despacho de fl. 04).
Termo de audiência de fls. 08/09 dos autos. Após oitiva das partes, restou claro que o problema no escoamento da água foi ocasionado pela
existência de uma "coxia" em frente de uma casa abandonada, imóvel adjacente à residência do reclamante, que provoca o acúmulo de águas e
causa alagamento no local. O chefe da Vigilância Sanitária, Senhor Katiliano Souza, afirmou ainda, que informou o caso ao setor competente,
qual seja, a Secretaria de Infraestrutura para solução da questão. Finalmente, foi determinado o oficiamento da Secretaria de Infraestrutura do
Município para que dê prioridade à resolução do problema, tendo em vista se tratar o reclamante de pessoa idosa, com mais de 60 (sessenta)
anos.
Ofício expedido e encaminhado à Secretaria de Infraestrutura, com recebimento no dia 03/03/2020, anexado às fls.10 dos autos.
Despachos de suspensão dos prazos dos procedimentos extrajudiciais, às fls. 12 a 14 dos autos.
É o relatório. Passo a decidir.
Analisando os autos, se verifica que a demanda trazida pelo reclamante não foi ocasionada por ação da parte requerida, e sim por problemas de
infraestrutura da via pública.
Com base nas informações colhidas na audiência extrajudicial, ficou claro que a questão já foi informada ao setor competente (Secretaria
Municipal de Infraestrutura) para que adote as providências necessárias.
Noutro giro, desde a instauração do procedimento até a presente data, a parte reclamante não mais compareceu a este Órgão para noticiar a
possível continuidade do problema.
Nesse sentido, considerando que o fato narrado no presente procedimento se encontra solucionado, não mais se justifica o acompanhamento do
caso ou a adoção de providências.
Portanto, pelas razões de fato e de direito acima expendidas, o arquivamento do presente procedimento é a medida que se impõe.
Isso posto, tendo em vista que o objeto do procedimento já se encontra solucionado, promovo o ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato,
nos termos do art. 4º, inciso I, da Resolução CNMP nº 174/2017.
Considerando que a parte reclamante não forneceu número para contato telefônico, e que esta Promotoria de Justiça não dispõe de oficial para
cumprimento de notificações, encaminhe-se o teor desta decisão para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, para fins de publicidade.
Após o transcurso do prazo para interposição de recurso e com o cumprimento das determinações, certifique nos autos, e dê-se baixa no sistema
SIMP e arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
Buriti dos Lopes (PI), 29 de junho de 2021.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
TAXONOMIA: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 01/2011
SIMP Nº 000942-284/2018
PARTES ENVOLVIDAS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ e ELETROBRÁS
ASSUNTO: INSTALAÇÃO DE POSTES NOS POVOADOS ESTREITO, COROA DE SÃO REMÍGIO e SÃO DOMINGOS
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Cuidam os autos de inquérito civil público instaurado através da Portaria nº012/2017, juntada às fls. 02/04 dos autos, que converteu o
procedimento administrativo nº 01/2011 no presente inquérito, tendo em vista o não atendimento da solicitação deste Órgão pela empresa
Eletrobrás, para colocação de postes de rede elétrica nos povoados Estreito, Coroa de São Remígio e São Domingos, localizados na zona rural
de Buriti dos Lopes, e a necessidade de continuidade de apuração dos fatos denunciados pela comunidade envolvidas.
Solicitações em forma de abaixo-assinado feitas pelos moradores dos povoados Estreito, Coroa de São Remígio e São Domingos dirigidas à
empresa Eletrobrás, às fls. 07/12 dos autos.
Ofício de requisição deste Órgão à Eletrobrás, requisitando informações acerca do recebimento das reclamações e providências adotadas pela
Empresa reclamada sobre a substituição dos postes de madeira nas comunidades por postes de concreto - cf. fl. 13 dos autos.
Em resposta ao ofício supracitado, datado de 12 de setembro de 2011, a Reclamada informou que após o conhecimento das denúncias dos
moradores, foram enviadas equipes para realizarem o levantamento da situação local e elaboração do projeto respectivo, informando ainda que a
Empresa requerida realizou licitação da construção de redes para regularização de consumidores daqueles Povoados - cf. fl. 15 projeto anexado
às fls. 16.
A empresa Eletrobrás, através de ofício, informou que realizou licitação para construção de redes para regularização de consumidores, e que a
execução da obra estava condicionada aos trâmites legais de início do contrato, qual seja, apresentação da Empresa vencedora e chegada dos
materiais a serem fornecidos pela Eletrobrás Piauí. Na oportunidade, também apresentou projeto técnico da implantação do serviço.
Expedido novo ofício à Eletrobrás (Ofício nº 010/2012) solicitando informações acerca do andamento dos serviços - fl. 19.
Respondendo à solicitação supramencionada, a empresa Reclamada informou que as localidades Estreito, São Domingos e Coroa de São
Remígio foram contempladas com obras dos programas de regularização de Consumidores e/ou Divisão de circuito, através do contrato nº
134/2011, firmado com a empresa GBS Engenharia Ltda., e que o segundo processo de contratação fora relançado pois a licitação não contou
com proponentes - fl. 20 dos autos.
Audiência Pública realizada no dia 18 de junho de 2013, às 09h30min, na sala de audiência do Fórum da comarca de Buriti dos Lopes, situada na
Praça Coronel Antônio Romão, para discussão sobre a instalação de postes e eletrificação na zona urbana e zona rural de Buriti dos Lopes, com
representantes da empresa reclamada e população local - cf. termo de audiência de fls. 27/31 dos autos.
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Despacho de fls. 33 dos autos, determinando expedição de ofícios ao Diretor Geral da Eletrobrás em Teresina solicitando providências referentes
à colocação de rede de distribuição de energia nas zonas urbana e rural de Buriti dos Lopes, e ao Prefeito de Buriti dos Lopes, requisitando a Lei
Municipal que regulamenta a cobrança de iluminação pública e o plano de investimento em iluminação pública.
Em resposta às solicitações, foram encaminhados os ofícios nº 005/20116 do Departamento Regional Norte da Eletrobrás e os ofícios nº
011/2013 e 012/2013 da Secretaria de Administração de Buriti dos Lopes encaminhando, respectivamente, informações sobre o plano de
execução das obras referentes ao presente procedimento e relatório feito da Secretaria de Administração, assim como cópias das leis municipais
nº 337/2003 e 347/2004 - cf. fls. 39/80 dos autos.
Edital de convocação de audiência pública designada pela Municipalidade, a ser realizada no dia 15 de julho de 2013 - fls. 82 dos autos.
Determinada expedição de ofícios ao gestor de Buriti dos Lopes solicitando informações sobre as deliberações feitas na audiência pública
realizada pelo Município, e ao Chefe de Departamento Regional Norte da Eletrobrás, solicitando informações acerca da data de execução dos
trabalhos - cf. fl.83.
Juntados aos autos os ofícios nº011/2013/DON, do Departamento Regional Norte da Eletrobrás, em resposta ao ofício nº 088/2013-PJCBL - cf. fl.
87.
Denúncia reduzida a termo recebida no dia 03 de fevereiro de 2014, na sede desta Promotoria de Justiça, formulada pelo consumidor Hilson
Armando de Araújo Dias, morador do povoado Barra do Longá, zona rural de Buriti dos Lopes, noticiando que os postes de energia elétrica da
região são todos de madeira, e que a Empresa Reclamada se recusou a fazer o conserto da fiação danificada em virtude de um acidente,
alegando a precariedade do material dos postes - fls. 88/91 dos autos.
Despacho determinando a finalização da fase instrutória do procedimento, com vistas a análise final, às fls. 92.
Expedidos os ofícios nº 080/2018 ao Departamento Regional Norte em Parnaíba e ofício nº083/2018 ao Diretor Geral da Eletrobrás requisitando
informações acerca da conclusão/implantação da rede de fornecimento de energia nas regiões contempladas citadas no presente procedimento.
Em resposta ao ofício nº 080/2018, reiterado pelo ofício nº 209/2018, que solicitou a Empresa ELETROBRÁS informações acerca das últimas
ações dos serviços requeridos, a referida Empresa informou que os serviços de implantação de rede elétrica nas localidades Coroa de São
Remígio e Estreito foram concluídos, atendendo as necessidades locais urgentes. No que concerne aos serviços necessários na localidade São
Domingos, a Empresa informou que, diante da vultosa obra a ser realizada, não havia previsão imediata de realização dos trabalhos,
encaminhando o memorial descritivo das obras anexado às fls. 98 a 101.
Despachos de suspensão do prazo do procedimento administrativo juntados às fls. 106 a 108 dos autos, em decorrência das determinações dos
atos e portarias da Procuradoria-Geral de Justiça emitidos durante a pandemia do novo coronavírus.
É o relatório. Passa-se a decidir.
Preliminarmente, justifica-se a não prorrogação deste procedimento após o lapso temporal fixado em lei para sua finalização, porque se entendeu
que não havia mais diligências a serem feitas, restando apenas essa análise final para requerer o arquivamento do procedimento, em face das
motivações abaixo. Também, justifica-se o atraso desta decisão em face do acervo processual judicial, extrajudicial, pauta de audiências e outras
atividades, por ser esta Promotoria de Justiça Única na comarca de Buriti dos Lopes, isso sem falar da situação de pandemia que se está vivendo
desde março de 2020.
Ao Ministério Público, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, nos ditames da Lei Maior, incumbe a defesa dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso em comento.
Nesse ínterim, inclusive, o Eg. Superior Tribunal Justiça - STJ, através da Súmula nº 601, pacificou o entendimento de que o Ministério Público
tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da
prestação de serviços públicos. Ainda, sob a ótica do direito consumerista, reza o art. 22, do Código de Defesa do Consumidor, que os órgãos
públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a
fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais contínuos.
Feitas essas rápidas observações iniciais, após análise das documentações anexadas às fls. 93 a 101, se constata que a Eletrobrás (atual
Equatorial Energia) realizou a obra de extensão e de adequação de rede de energia elétrica nas localidades rurais citadas neste procedimento,
com substituição dos postes de madeira pelos de cimento nas regiões necessitadas, transformação de rede monofásica para trifásica, ligações
nas residências das famílias afetadas pela precariedade do serviço, dentre outros serviços técnicos de natureza urgente. Quanto às obras no
povoado São Domingos, a Empresa reclamada justificou a impossibilidade de previsão de data de início dos trabalhos em virtude do momento de
transição e transferência do controle acionário pelo qual a Empresa vem enfrentando, mas o que havia de urgente foi realizado.
Como se vê, analisando os serviços efetuados pela Empresa Reclamada até o presente momento, se observa que as necessidades urgentes da
população foram atendidas de forma satisfatória, quais sejam, substituição dos postes de madeira para concreto e extensão da rede de energia
elétrica.
Destarte, tendo em vista o objeto e a finalidade deste procedimento, entende-se que o presente Inquérito Civil Público atingiu a sua finalidade,
haja vista que os postes de madeira foram devidamente substituídos, consoante parecer técnico acostado aos autos, resguardando, desse modo,
a segurança da população das comunidades interessadas, além de propiciar melhor vivência da população dos aludidos Povoados, que foram
beneficiados com a expansão e instalação de rede elétrica.
Assim sendo, como o objeto deste procedimento restou resolvido e, não há indícios da prática de atos de improbidade administrativa e/ou crime a
ensejar a adoção de medidas judiciais, determina-se o arquivamento deste Inquérito Civil Público, nos termos do art. 10, da Resolução nº
23/2007, do CNMP.
Finalmente, determina-se a cientificação da presente decisão ao noticiado/representado e os demais colegitimados interessados, incertos ou
desconhecidos, tendo em vista o grande número de consumidores envolvidos, estes através de edital a ser publicado no DOEMPPI/PI, bem como
publicação no mural da sede desta Unidade, os quais, querendo, poderão apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos arts. 9º, da
Lei Federal nº 7.347/85 e 10, §1º, da Resolução 23/2007, do CNMP.
Expirado o prazo, com ou sem recurso, certificado nos autos, remetam-se os autos, no prazo legal, ao Conselho Superior do Ministério Público do
Estado do Piauí - CSMP/MPPI -, para fins de controle finalístico, nos termos do §2º, do art. 10, da Resolução nº 23/2007, do CNMP.
Cumpra-se.
Buriti dos Lopes (PI), 28 de junho de 2021.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA

5.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI17969
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA No 15/2021
Procedimento Administrativo no 05/2020
SIMP Nº 000386-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, com
fundamento nos artigos 127, 129, incisos II e III, e 225, caput e § 3º, da Constituição Federal; art. 25, IV, "b", da Lei nº 8.625/1993, bem como
com fundamento no disposto na Lei Federal nº 7.347/1985,
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 (artigo 127 da Constituição da República Federativa do
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Brasil de 1988);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, na forma do art. 129, inciso II, da
Lei Maior;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 conferiu à saúde pública no Brasil o status de direito fundamental, previsto no Título IIDos Direitos e Garantias Fundamentais- Capitulo II - Dos Direitos Sociais (art. 6º da CF);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, declarado em 03 de fevereiro de 2020, por meio
da edição da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, definiu o Centro de Operações de Emergências
em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional de gestão coordenada de respostas à emergência na esfera nacional, cujo controle
recai sobre a Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS. Além disso, o MS divulgou o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana
pelo novo coronavírus, documento essencial para a definição das estratégias de atuação;
CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde, em 11/03/2020, caracterizando o surto do novo coronavírus (COVID-19)
como pandemia, prospectando-se o aumento do número de casos, inclusive com risco à vida, em diferentes países afetados;
CONSIDERANDO que o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus contém as estratégias de
contingenciamento e mitigação da doença;
CONSIDERANDO que a vacinação, tanto na rotina quanto nas campanhas massivas, tem se constituído em importante ação para o controle,
eliminação ou erradicação de doenças preveníveis, com vários exemplos de sucesso como a erradicação da varíola na década de 70, a
eliminação da circulação do vírus selvagem da poliomielite e a eliminação do sarampo nos anos 90;
CONSIDERANDO que a interrupção da circulação da Covid-19 no território nacional depende de uma vacina altamente eficaz com administração
em parcela expressiva da população (>70%);
CONSIDERANDO que a vacinação, além de ser a melhor evidência para que seja conferida a proteção necessária com possibilidades de
alcançar a endemicidade ou a interrupção da circulação do SARS-coV-2 no território nacional, é um direito de qualquer indivíduo, conforme
ressaltado pelo Conselho Nacional de Saúde na RECOMENDAÇÃO Nº 073, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020[1];
CONSIDERANDO a Medida Provisória, em vigência, nº 1.026/2021 que trata sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra
a Covid-19, no constante a logística, conforme em seu art 1º "Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à
aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e
treinamentos destinados à vacinação contra a covid-19e sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19.";
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, destinado aos responsáveis
pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra a covid-19 das instâncias federal, estadual, regional e municipal, e tem
por objetivo instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a covid-19[2];
CONSIDERANDO a regulamentação do art. 13, em seu parágrafo 2º, do Plano mencionado descrever que: "Art. 13. A aplicação das vacinas
contra a Covid-19 deverá observar o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou naquele que vier a
substituí-lo. (...) § 2º A aplicação das vacinas de que trata o caput somente ocorrerá após a autorização temporária de uso emergencial ou o
registro de vacinas concedidos pela Anvisa";
CONSIDERANDO que, no último dia 17/01/2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou o uso emergencial de duas
vacinas contra a Covid-19: a Oxford-AstraZeneca, da Fiocruz, e a Coronavac, do Instituto Butantan;
CONSIDERANDO documento encaminhado pelo Secretaria Estadual de Saúde, sobre o levantamento de doses aplicadas nos municípios
piauienses, datado de 24/06/2021, informando que São Pedro do Piauí está entre as piores cidades em termos de cobertura vacinal, aparecendo
na 166ª;
CONSIDERANDO que em referido levantamento, foram encaminhadas 5.993 doses e aplicadas 4.106 doses, com uma cobertura de 68,5%;
CONSIDERANDO que outros diversos municípios piauienses vêm adotando a estratégia de vacinação ininterrupta, incluindo finais de
semana, como forma de agilizar o processo de aplicação das doses da vacina para COVID-19;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 do Ministério da Saúde[3] prevê diversas
recomendações acerca dos vários formatos de organização do processo de trabalho das equipes que podem ser admitidos com intuito de vacinar
o maior número de pessoas entre o público alvo estabelecido e, ao mesmo tempo, evitar aglomerações, listando:
"Nesse sentido, é muito importante que a Secretaria Municipal de Saúde e a rede de serviços de Atenção Primária à Saúde (APS)/Estratégia
Saúde da Família (ESF) estabeleçam parcerias locais com instituições públicas a fim de descentralizar a vacinação para além das
Unidades da APS. Possíveis parceiros podem ser os serviços de assistência social, a rede de ensino, os centros de convivência, entre
outros. No âmbito da APS, sugere-se as seguintes estratégias que podem ser adotadas isoladamente ou de forma combinada pelos
serviços:
Articular e organizar a APS mantendo, quando possível e necessário, horário estendido, a fim de aumentar a oferta de vacinação para
horários alternativos, como hora do almoço, horários noturnos e finais de semana. Nesse sentido, unidades com mais de uma equipe
podem se organizar em escalas de trabalho flexíveis a fim de garantir o quantitativo de profissionais necessários para assegurar acesso da
população à vacina durante todo o horário de funcionamento do serviço. Nesse cenário, faz-se necessário dimensionar o quantitativo de vacinas,
incluindo a demanda estimada nos horários estendidos;
Se necessário, buscar parcerias com cursos de graduação da área da saúde com o objetivo de ter equipes de apoio adicional às
estratégias de vacinação;
Como a vacinação ocorrerá principalmente durante a semana, é importante organizar os serviços de modo que a vacinação não prejudique os
demais atendimentos na APS, incluindo a vacinação de rotina. Sugere-se, quando possível, a reserva de um local específico na unidade de
saúde para administração das vacinas da campanha;
Realizar triagem rápida, preferencialmente no momento de identificação/cadastro do usuário, para identificar pessoas com sinais e sintomas de
doença respiratória e síndrome gripais, as quais não deverão ser vacinadas. As mesmas devem ser redirecionadas para o atendimento em
saúde;
Realizar triagem rápida para identificar pessoas com contraindicações à vacinação ou com necessidade de precauções adicionais, conforme
descrito no tópico específico deste informe;
Se necessário, realizar vacinação extramuros de acordo com as especificidades dos grupos elencados para vacinação;
Realizar vacinação domiciliar para aqueles com dificuldade de locomoção: idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais, entre outros;
Avaliar a viabilidade da utilização da estratégia de vacinação nos serviços de saúde priorizados para a vacinação, instituições de longa
permanência de idosos e de pessoas com deficiência (incluindo seus trabalhadores)".
CONSIDERANDO a necessidade de adotar estratégias visando agilizar o processo de distribuição e aplicação das vacinas contra a COVID-19 no
município de São Pedro do Piauí;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 do Ministério da Saúde[4] orienta que "Ao final do
expediente e considerando a necessidade de otimizar doses ainda disponíveis em frascos abertos, a fim de evitar perdas técnicas,
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direcionar o uso da vacina para pessoas contempladas em alguns dos grupos priorizados no Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a covid-19. NÃO DEIXE DE VACINAR!! NÃO DESPERDICE DOSES DE VACINA!!", sendo necessário, nesse período de
escassez dos imunizantes, organização para que todas as doses sejam utilizadas, sem que se deixe de observar grupos prioritários, em especial
os idosos, que representam o maior percentual dos óbitos registrados;
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas urgentes com o intuito de agilizar o processo de distribuição e aplicação das doses de
vacina contra COVID-19, de empreender esforço coletivo para a contenção da pandemia, em especial diante de um cenário de agudização, com
aumento das taxas de ocupação na rede pública e privada;
CONSIDERANDO a inexistência de um protocolo uniforme relativo à utilização de eventuais sobras de doses de vacinas em cada unidade de
saúde/ponto de vacinação;
Resolve RECOMENDAR:
1) ao MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ, na pessoa da Secretária Municipal de Saúde:
a) que adote o planejamento necessário com o intuito de agilizar o processo de distribuição das próximas doses da vacina contra a COVID-19,
iniciando-se a distribuição de cada remessa no prazo de até 24 hs após o recebimento (não se interrompendo a campanha de vacinação nos
finais de semana, a exemplo do que vem ocorrendo em diversos outros municípios), organizando o suporte logístico para retirada das vacinas
nas centrais, a depender do fluxo estabelecido;
b) que adote as providências necessárias com o intuito de uniformizar no município, as estratégias para levantamento e utilização de eventuais
sobras de doses de vacina em cada unidade, seguindo o disposto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 do
Ministério da Saúde[5] orienta que "Ao final do expediente e considerando a necessidade de otimizar doses ainda disponíveis em frascos
abertos, a fim de evitar perdas técnicas, direcionar o uso da vacina para pessoas contempladas em alguns dos grupos priorizados no
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19. NÃO DEIXE DE VACINAR!! NÃO DESPERDICE DOSES DE
VACINA!!";
c) que viabilize a realização de mutirões nos finais de semana (sábados e domingos), com o intuito de agilizar o processo de aplicação das
vacinas no público-alvo, e assim, antecipar as datas de vacinação de idosos previstas no calendário já divulgado, bem como a vacinação por
faixa de idade;
d) realize, com urgência, a avaliação e identificação da estrutura existente na rede de Atenção Primária para vacinação, promovendo, de
imediato, a adoção de providências visando ampliar as equipes de vacinação, enquanto medida urgente e excepcional, bem como as melhorias
necessárias a garantir a pronta execução das ações de vacinação, em especial, com a abertura de salas de vacinação e estruturação de equipes
fixas e móveis em quantidade suficiente para assegurar a agilidade do processo de imunização;
e) amplie os pontos de vacinação, mantendo horários estendidos de funcionamento destes locais, a fim de facilitar e ampliar o acesso da
população, viabilizando oferta de vacinação para horários alternativos, como hora do almoço, horários noturnos e finais de semana, enquanto o
município dispuser de doses a serem aplicadas;
f) inicie, desde já, a realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários, assim como para a organização
de estratégias de busca ativa e monitoramento, viabilizando levantamento e a construção de listagens das pessoas a serem vacinadas na
sequência do plano de vacinação de acordo com os grupos já apontados como prioridade pelo Ministério da Saúde, o que dará uma estimativa do
número de profissionais de saúde para a realização da campanha e as estratégias necessárias, a fim de agilizar o processo de imunização
quando se chegar a essas etapas, inclusive com a prévia organização de sistema de agendamento, nas hipóteses em que se fizer necessário,
orientação clara e pública à população sobre cada fase e organização dos serviços para evitar aglomerações;
g) adote medidas proativas de monitoramento da cobertura vacinal, identificando pessoas que estão com pendências vacinais, com a busca ativa
de usuários faltosos e com estratégias comunitárias, reconhecendo populações em vulnerabilidade;
h) intensifique ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, com observância das normas sanitárias, de modo a facilitar o acesso da
população, como, por exemplo, ampliar pontos de vacinação na modalidade drive-thru, salas de vacina itinerantes, dentre outros.
Fica designada para o dia 05/07/2021, às 9h00, a realização de audiência virtual a fim de tratar do tema, oportunidade em que o MUNICÍPIO DE
SÃO PEDRO DO PIAUÍ deverá informar sobre as providências adotadas em razão da presente recomendação.
DÊ CIÊNCIA da presente recomendação ao MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ, na pessoa da Secretária Municipal de Saúde, bem como ao
Conselho Municipal de Saúde.
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente ciente da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Encaminhe-se cópia da presente Recomendação para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como remeter ao
CAODS.
PUBLIQUE-SE. Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 29 de junho de 2021.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
[1] Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1557-recomendacao-n-073-de-22-de-dezembro-de-2020.
[2] Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf
[3]
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/29/PlanoVacinaoCovid_ed4_15fev21_cgpni_18h05.pdf.
[4] https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/29/PlanoVacinaoCovid_ed4_15fev21_cgpni_18h05.pdf.
[5] https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/29/PlanoVacinaoCovid_ed4_15fev21_cgpni_18h05.pdf.
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA No 16/2021
Procedimento Administrativo no 06/2020
SIMP Nº 000387-255/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, com
fundamento nos artigos 127, 129, incisos II e III, e 225, caput e § 3º, da Constituição Federal; art. 25, IV, "b", da Lei nº 8.625/1993, bem como
com fundamento no disposto na Lei Federal nº 7.347/1985,
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 (artigo 127 da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, na forma do art. 129, inciso II, da
Lei Maior;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 conferiu à saúde pública no Brasil o status de direito fundamental, previsto no Título IIDos Direitos e Garantias Fundamentais- Capitulo II - Dos Direitos Sociais (art. 6º da CF);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante
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políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, declarado em 03 de fevereiro de 2020, por meio
da edição da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, definiu o Centro de Operações de Emergências
em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional de gestão coordenada de respostas à emergência na esfera nacional, cujo controle
recai sobre a Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS. Além disso, o MS divulgou o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana
pelo novo coronavírus, documento essencial para a definição das estratégias de atuação;
CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde, em 11/03/2020, caracterizando o surto do novo coronavírus (COVID-19)
como pandemia, prospectando-se o aumento do número de casos, inclusive com risco à vida, em diferentes países afetados;
CONSIDERANDO que o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus contém as estratégias de
contingenciamento e mitigação da doença;
CONSIDERANDO que a vacinação, tanto na rotina quanto nas campanhas massivas, tem se constituído em importante ação para o controle,
eliminação ou erradicação de doenças preveníveis, com vários exemplos de sucesso como a erradicação da varíola na década de 70, a
eliminação da circulação do vírus selvagem da poliomielite e a eliminação do sarampo nos anos 90;
CONSIDERANDO que a interrupção da circulação da Covid-19 no território nacional depende de uma vacina altamente eficaz com administração
em parcela expressiva da população (>70%);
CONSIDERANDO que a vacinação, além de ser a melhor evidência para que seja conferida a proteção necessária com possibilidades de
alcançar a endemicidade ou a interrupção da circulação do SARS-coV-2 no território nacional, é um direito de qualquer indivíduo, conforme
ressaltado pelo Conselho Nacional de Saúde na RECOMENDAÇÃO Nº 073, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020[1];
CONSIDERANDO a Medida Provisória, em vigência, nº 1.026/2021 que trata sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra
a Covid-19, no constante a logística, conforme em seu art 1º "Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à
aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e
treinamentos destinados à vacinação contra a covid-19e sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19.";
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, destinado aos responsáveis
pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra a covid-19 das instâncias federal, estadual, regional e municipal, e tem
por objetivo instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a covid-19[2];
CONSIDERANDO a regulamentação do art. 13, em seu parágrafo 2º, do Plano mencionado descrever que: "Art. 13. A aplicação das vacinas
contra a Covid-19 deverá observar o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou naquele que vier a
substituí-lo. (...) § 2º A aplicação das vacinas de que trata o caput somente ocorrerá após a autorização temporária de uso emergencial ou o
registro de vacinas concedidos pela Anvisa";
CONSIDERANDO que, no último dia 17/01/2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou o uso emergencial de duas
vacinas contra a Covid-19: a Oxford-AstraZeneca, da Fiocruz, e a Coronavac, do Instituto Butantan;
CONSIDERANDO documento encaminhado pelo Secretaria Estadual de Saúde, sobre o levantamento de doses aplicadas nos municípios
piauienses, datado de 24/06/2021, informando que Agricolândia está entre as piores cidades em termos de cobertura vacinal, aparecendo na
185ª;
CONSIDERANDO que em referido levantamento, foram encaminhadas Agricolândia 3.176 doses e aplicadas 2.032 doses, com uma cobertura de
64,0%;
CONSIDERANDO que outros diversos municípios piauienses vêm adotando a estratégia de vacinação ininterrupta, incluindo finais de
semana, como forma de agilizar o processo de aplicação das doses da vacina para COVID-19;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 do Ministério da Saúde[3] prevê diversas
recomendações acerca dos vários formatos de organização do processo de trabalho das equipes que podem ser admitidos com intuito de vacinar
o maior número de pessoas entre o público alvo estabelecido e, ao mesmo tempo, evitar aglomerações, listando:
"Nesse sentido, é muito importante que a Secretaria Municipal de Saúde e a rede de serviços de Atenção Primária à Saúde (APS)/Estratégia
Saúde da Família (ESF) estabeleçam parcerias locais com instituições públicas a fim de descentralizar a vacinação para além das
Unidades da APS. Possíveis parceiros podem ser os serviços de assistência social, a rede de ensino, os centros de convivência, entre
outros. No âmbito da APS, sugere-se as seguintes estratégias que podem ser adotadas isoladamente ou de forma combinada pelos
serviços:
Articular e organizar a APS mantendo, quando possível e necessário, horário estendido, a fim de aumentar a oferta de vacinação para
horários alternativos, como hora do almoço, horários noturnos e finais de semana. Nesse sentido, unidades com mais de uma equipe
podem se organizar em escalas de trabalho flexíveis a fim de garantir o quantitativo de profissionais necessários para assegurar acesso da
população à vacina durante todo o horário de funcionamento do serviço. Nesse cenário, faz-se necessário dimensionar o quantitativo de vacinas,
incluindo a demanda estimada nos horários estendidos;
Se necessário, buscar parcerias com cursos de graduação da área da saúde com o objetivo de ter equipes de apoio adicional às
estratégias de vacinação;
Como a vacinação ocorrerá principalmente durante a semana, é importante organizar os serviços de modo que a vacinação não prejudique os
demais atendimentos na APS, incluindo a vacinação de rotina. Sugere-se, quando possível, a reserva de um local específico na unidade de
saúde para administração das vacinas da campanha;
Realizar triagem rápida, preferencialmente no momento de identificação/cadastro do usuário, para identificar pessoas com sinais e sintomas de
doença respiratória e síndrome gripais, as quais não deverão ser vacinadas. As mesmas devem ser redirecionadas para o atendimento em
saúde;
Realizar triagem rápida para identificar pessoas com contraindicações à vacinação ou com necessidade de precauções adicionais, conforme
descrito no tópico específico deste informe;
Se necessário, realizar vacinação extramuros de acordo com as especificidades dos grupos elencados para vacinação;
Realizar vacinação domiciliar para aqueles com dificuldade de locomoção: idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais, entre outros;
Avaliar a viabilidade da utilização da estratégia de vacinação nos serviços de saúde priorizados para a vacinação, instituições de longa
permanência de idosos e de pessoas com deficiência (incluindo seus trabalhadores)".
CONSIDERANDO a necessidade de adotar estratégias visando agilizar o processo de distribuição e aplicação das vacinas contra a COVID-19 no
município de São Pedro do Piauí;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 do Ministério da Saúde[4] orienta que "Ao final do
expediente e considerando a necessidade de otimizar doses ainda disponíveis em frascos abertos, a fim de evitar perdas técnicas,
direcionar o uso da vacina para pessoas contempladas em alguns dos grupos priorizados no Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a covid-19. NÃO DEIXE DE VACINAR!! NÃO DESPERDICE DOSES DE VACINA!!", sendo necessário, nesse período de
escassez dos imunizantes, organização para que todas as doses sejam utilizadas, sem que se deixe de observar grupos prioritários, em especial
os idosos, que representam o maior percentual dos óbitos registrados;
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas urgentes com o intuito de agilizar o processo de distribuição e aplicação das doses de
vacina contra COVID-19, de empreender esforço coletivo para a contenção da pandemia, em especial diante de um cenário de agudização, com
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aumento das taxas de ocupação na rede pública e privada;
CONSIDERANDO a inexistência de um protocolo uniforme relativo à utilização de eventuais sobras de doses de vacinas em cada unidade de
saúde/ponto de vacinação;
Resolve RECOMENDAR:
1) ao MUNICÍPIO DE AGRICOLÂNDIA, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde:
a) que adote o planejamento necessário com o intuito de agilizar o processo de distribuição das próximas doses da vacina contra a COVID-19,
iniciando-se a distribuição de cada remessa no prazo de até 24 hs após o recebimento (não se interrompendo a campanha de vacinação nos
finais de semana, a exemplo do que vem ocorrendo em diversos outros municípios), organizando o suporte logístico para retirada das vacinas
nas centrais, a depender do fluxo estabelecido;
b) que adote as providências necessárias com o intuito de uniformizar no município, as estratégias para levantamento e utilização de eventuais
sobras de doses de vacina em cada unidade, seguindo o disposto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 do
Ministério da Saúde[5] orienta que "Ao final do expediente e considerando a necessidade de otimizar doses ainda disponíveis em frascos
abertos, a fim de evitar perdas técnicas, direcionar o uso da vacina para pessoas contempladas em alguns dos grupos priorizados no
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19. NÃO DEIXE DE VACINAR!! NÃO DESPERDICE DOSES DE
VACINA!!";
c) que viabilize a realização de mutirões nos finais de semana (sábados e domingos), com o intuito de agilizar o processo de aplicação das
vacinas no público-alvo, e assim, antecipar as datas de vacinação de idosos previstas no calendário já divulgado, bem como a vacinação por
faixa de idade;
d) realize, com urgência, a avaliação e identificação da estrutura existente na rede de Atenção Primária para vacinação, promovendo, de
imediato, a adoção de providências visando ampliar as equipes de vacinação, enquanto medida urgente e excepcional, bem como as melhorias
necessárias a garantir a pronta execução das ações de vacinação, em especial, com a abertura de salas de vacinação e estruturação de equipes
fixas e móveis em quantidade suficiente para assegurar a agilidade do processo de imunização;
e) amplie os pontos de vacinação, mantendo horários estendidos de funcionamento destes locais, a fim de facilitar e ampliar o acesso da
população, viabilizando oferta de vacinação para horários alternativos, como hora do almoço, horários noturnos e finais de semana, enquanto o
município dispuser de doses a serem aplicadas;
f) inicie, desde já, a realização de mapeamento da população, por área, que se enquadra nos grupos prioritários, assim como para a organização
de estratégias de busca ativa e monitoramento, viabilizando levantamento e a construção de listagens das pessoas a serem vacinadas na
sequência do plano de vacinação de acordo com os grupos já apontados como prioridade pelo Ministério da Saúde, o que dará uma estimativa do
número de profissionais de saúde para a realização da campanha e as estratégias necessárias, a fim de agilizar o processo de imunização
quando se chegar a essas etapas, inclusive com a prévia organização de sistema de agendamento, nas hipóteses em que se fizer necessário,
orientação clara e pública à população sobre cada fase e organização dos serviços para evitar aglomerações;
g) adote medidas proativas de monitoramento da cobertura vacinal, identificando pessoas que estão com pendências vacinais, com a busca ativa
de usuários faltosos e com estratégias comunitárias, reconhecendo populações em vulnerabilidade;
h) intensifique ações de vacinação extramuros das salas de vacinas, com observância das normas sanitárias, de modo a facilitar o acesso da
população, como, por exemplo, ampliar pontos de vacinação na modalidade drive-thru, salas de vacina itinerantes, dentre outros.
Fica designada para o dia 05/07/2021, às 10h30, a realização de audiência virtual a fim de tratar do tema, oportunidade em que o MUNICÍPIO DE
AGRICOLÂNDIA deverá informar sobre as providências adotadas em razão da presente recomendação.
DÊ CIÊNCIA da presente recomendação ao MUNICÍPIO DE AGRICOLÂNDIA, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, bem como ao
Conselho Municipal de Saúde.
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente ciente da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
PUBLIQUE-SE. Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 29 de junho de 2021.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
[1] Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1557-recomendacao-n-073-de-22-de-dezembro-de-2020.
[2] Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf
[3]
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/29/PlanoVacinaoCovid_ed4_15fev21_cgpni_18h05.pdf.
[4] https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/29/PlanoVacinaoCovid_ed4_15fev21_cgpni_18h05.pdf.
[5] https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/29/PlanoVacinaoCovid_ed4_15fev21_cgpni_18h05.pdf.
PORTARIA GPJSP nº 34/2021
Aditamento da Portaria GPJSP nº 50/2020, que instaura o presente Inquérito Civil Público n° 17/2021, "Tomar providências sobre peça de
informação consignada através do Ofício PGJ n.° 1496/2019, que encaminha ofícios DOFIS/CREF15 que informam o exercício ilegal da profissão
de Educação Física com atuação de docente em Educação Física nas redes Municipais de Agricolândia, São Gonçalo do Piauí e Santo Antônio
dos Milagres".
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça, Sr. Nielsen Silva Mendes Lima, Titular da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí,
tendo em vista que a Portaria nº PJSP nº 50/2020, que instaurou o presente procedimento, trata apenas da apuração do exercício ilegal da
profissão de educador físico na rede Municipal de Santo Antônio dos Milagres, quando deveria tratar também das redes municipais de
Agricolândia e São Gonçalo do Piauí, conforme os documentos juntados no movimento de ID: 31694158;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, instituído pela Lei n.º 7.347/1985, é o meio procedimental adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados a instruir eventual ação civil pública ou ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa;
RESOLVE ADITAR a Portaria GPJSP nº 50/2020, passando a constar o seguinte objeto: "Tomar providências sobre peça de informação
consignada através do Ofício PGJ n.° 1496/2019, que encaminha ofícios DOFIS/CREF15 que informam o exercício ilegal da profissão de
Educação Física com atuação de docente em Educação Física nas redes Municipais de Agricolândia, São Gonçalo e Santo Antônio dos
Milagres", determinando, desde logo, as seguintes providências:
1. Autue-se e rubrique-se a presente portaria de RETIFICAÇÃO, arquivando-se cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
2. Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP);
3. Seja oficiada a Autoridade Policial Civil de Água Branca/PI, com o escopo de instaurar e encaminhar Inquérito Policial, com vistas a apurar
ilícito nas condutas indicadas pela documentação encaminhada pelo Ofício PGJ n° 1496/2019, informando o cometimento dos ilícitos nos
Municípios de São Gonçalo do Piauí e Agricolândia;
4. Seja oficiada a Autoridade Policial Civil de Água Branca/PI para que, em atenção a resposta ao Ofício PJSP nº 210/2021, juntada no
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movimento de ID: 33207791, informe sobre a instauração do Inquérito Policial requisitado, consignando de forma expressa a impossibilidade de
instauração pela falta de algum requisito formal, sendo o caso;
5. Sejam oficiados os Municípios de Agricolândia e São Gonçalo do Piauí, para prestarem informações preliminares sobre a demanda do
procedimento, esclarecendo a atual situação contratual dos docentes de Educação Física na rede municipal, bem como o encaminhamento da
cópia dos seus respectivos contratos.
6. Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trabalhos.
São Pedro do Piauí(PI), 29 de junho de 2021.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

5.7. 22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI17970
EDITAL Nº 34/2021
O Exmo. Sr. ANTONIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA, Promotor de Justiça respondendo pela 22ª Promotoria de Justiça de Teresina, no
uso de suas atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que não foi possível notificar, no endereço por ele fornecido, o investigado
MAURÍLIO LUSTOSA E SILVA NERY, nascido em 23.08.1984, portador do CPF nº 010114883-61, filho de Silvana Marília Lustosa e Silva
Nery e de Roberval Ferreira Nery, para tratar de proposta de acordo de não persecução penal. Desse modo, pelo presente, fica V. Senhoria
NOTIFICADO a entrar em contato com este órgão por meio do telefone (086) 98149-2050 (segunda-feira a sexta-feira, de 08h00 às 13h00) ou do
e-mail 22.pj.teresina@mppi.mp.br, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação deste Edital, para tratar de proposta de acordo de não
persecução penal, nos autos da investigação de nº 0811290-37.2021.8.18.0140, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal. O não
atendimento à presente notificação (deixar de se manifestar no prazo e na forma acima mencionados) será entendido como recusa em
participar da audiência na qual seria proposto o acordo de não persecução penal - ANPP, razão pela qual a inicial acusatória será
oferecida, nos termos da lei, dando início a ação penal.
Teresina- PI, em 28 de junho de 2021.
Antônio Charles Ribeiro de Almeida
Promotor de Justiça
Respondendo pela 22ª PJ de Teresina
Portaria nº 1190/2021

5.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II-PI17972
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II
PORTARIA Nº 053/2021
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 29/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público instaurar inquérito civil, na forma da lei, para a proteção, prevenção e
reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico, e outros
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; bem como promover a anulação ou declaração de nulidade de atos
lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de
entidades privadas de que participem, na forma do art. 25, IV, a, art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, bem assim art. 36; IV, e art. 37, I; ambos
preceptivos da Lei Complementar Estadual n°. 12/93;
CONSIDERANDO que o enriquecimento ilícito, o dano ao erário e a violação aos princípios da Administração Pública poderão ensejar a
responsabilização do agente público por ato de improbidade administrativa, conforme as normas dispostas no artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir o acesso desta unidade ao Procedimento Administrativo nº 08/2021, que resultou na contratação da
empresa M dos R N de PAULO ME(CNPJ 27.148.866/0001-09), com valor de R$ 17.400,00 e vigência de 12 meses, cujo contrato fora assinado
em 15de janeiro de 2021, bem assim a análise de sua compatibilidade com a Lei de Licitações.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos de convicção acerca dos fatos suscitados, bem assim competir ao Ministério Público
investigar atos que possam consubstanciar violação aos dispositivos da LIA;
RESOLVE:
INSTAURAR, com fulcro na Resolução CNMP nº 024/2007, o presente Procedimento Preparatório;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim no SIMP;
AUTUAR o Procedimento Preparatório sob o nº 29/2021, com o devido tombamento;
Como diligência inicial, determino que a secretaria certifique a remessa do referido procedimento ou sua disponibilização no Portal da
Transparência ou sítio oficial.
Em caso negativo, reitere-se os termos do OFÍCIO nº 366/2021 GPJPII.
Após, venham os autos conclusos.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 25 de junho de 2021.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça

5.9. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI17973
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911 - BAIRRO DE FÁTIMA - TERESINA - PI
CEP: 64.049-440 - FONE: 3216-4550 / RAMAL 513 e 574
49promotoriadejustica@mppi.mp.br / Celular Institucional: (86) 9 8114-5518
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 023/2021
PORTARIA Nº 054/2021 (SIMP: 000014-034/2021)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo art.
129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I, alíneas "a" e "c", e inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
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, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a apurar fato que enseje a tutela de
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interesses individuais indisponíveis, segundo o que delimita o art. 8º, inciso III, da Resolução CNMP nº 174/2017, de 04.07.2017;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da tramitação do procedimento que tem por objeto apurar a situação da Sra. Suzielle da
Conceição de Sousa Silva, pessoa com deficiência, a qual se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, após ter sofrido um acidente e
fraturado o fêmur de sua perna deficiente, a qual sofrerá amputação.
RESOLVE
CONVERTER a Notícia de Fato nº 008/2021 (SIMP: 000014-034/2021) no Procedimento Administrativo nº 023/2021, dando-se a numeração
sequencial da espécie, visando à apuração dos fatos noticiados na portaria originária e acima reiterados.
Determino a autuação desta Portaria, com o devido registro no livro próprio e no SIMP.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 29 de Junho de 2021.
MYRIAN LAGO
49ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

5.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI17974
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
21/2021
Portaria nº 78/2021
SIMP nº 000472-206/2020
Finalidade: apurar as atuais condições de funcionamento do CMDCA de Uruçuí-PI.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e pelo Art. 8º, inciso II, da Resolução
nº 174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO que incube ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que 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, CRFB);
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ao definir as diretrizes de atendimento àqueles, tornou obrigatória a
criação de conselhos em todos os níveis da administração pública, por meio de lei, definindo-os como órgãos deliberativos e controladores das
ações, compostos, em igual número (composição paritária), por membros do Poder Público e da sociedade civil (art. 88, II, da Lei nº 8.069/90)
CONSIDERANDO que a Resolução nº 105/2005, do CONANDA, estabeleceu parâmetros para criação e funcionamento dos Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que se instaurou nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 126/2020, para apurar as atuais condições de
funcionamento do CMDCA de Uruçuí-PI e para subsidiar a pesquisa "conhecendo os conselhos municipais dos direitos da criança e do
adolescente do Piauí", promovida pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ;
CONSIDERANDO que não houve resposta aos requerimentos formulados;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, entre outros,
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, consoante o art. 8º, inciso II, da Resolução nº 174/2017 do
CNMP;
RESOLVE:
CONVERTER A NOTÍCIA DE FATO DE Nº 126/2021 EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021, PARA APURAR AS ATUAIS
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO CMDCA DE URUÇUÍ-PI.
Nomeio para secretaria o procedimento o Técnico Ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
1 - Registrar o procedimento e alterar o objeto no sistema SIMP;
2 - Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude, para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, parágrafo 1º, da Resolução 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para
fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
3 - REQUEIRO ao Município de Uruçuí, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que, no prazo de dez dias,
informe:
a) a atual composição do CMDCA desta cidade, com o nome completo e telefone para contato de cada conselheiro;
b) qual a periodicidade em que são realizadas as reuniões;
c) quais foram as últimas deliberações do CMDCA, inclusive com a data;
d) se realizaram o preenchimento do formulário constante da pesquisa "conhecendo os conselhos municipais dos direitos da criança e do
adolescente do Piauí", promovida pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude - CAODIJ, enviado no dia 26/11/2020
(envie-se cópia do documento de ID 32136265).
4 - À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que se reitere o ofício por
uma vez e após resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUERIMENTO formulado pelo Ministério Público com o devido encaminhamento ao destinatário e
registro de praxe.
Uruçuí-PI, 29 de junho de 2021.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ/PI
Rua Erotides Lima, nº 656, Centro, Uruçuí-PI CEP 64860-000
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
11/2021
Portaria nº43/2021
SIMP nº 000291-206/2020
Finalidade: apurar a situação em que vive o menor Gilsan Lucas da Silva Novaes.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e pelo Art. 8º, inciso II, da Resolução
nº 174/2017 do CNMP e
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CONSIDERANDO que incube ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que 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, na
forma do art. 227, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, por meio de relatório encaminhado pelo Conselho Tutelar que o
menor Gilsan Lucas da Silva Novaes teria sido encontrado por seus pais desmaiado por ter ingerido bebida alcoólica, fornecida por uma pessoa
de nome Ricardo;
CONSIDERANDO que se instaurou a Notícia de Fato nº 63/2020 para acompanhar a situação do menor e, em seu bojo, remeteu-se cópia à 1ª
Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI para apuração criminal, bem como requereu-se o acompanhamento pela Assistência Social, sendo que não
se teve resposta desta última, mesmo reiterado o ofício;
CONSIDERANDO que o período do tempo em que não se tem informações acerca da situação do menor, de modo que não se sabe acerca da
atual situação do menor;
RESOLVE: CONVERTER A NOTÍCIA DE FATO DE Nº 63/2020 EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021, PARA APURAR A
SITUAÇÃO EM QUE VIVE O MENOR GILSAN LUCAS DA SILVA NOVAES.
Nomeio para secretaria o procedimento o Técnico Ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
- Registrar o procedimento e alterar o objeto no sistema SIMP;
- Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude, para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, parágrafo 1º, da Resolução 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para
fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
- REQUEIRO ao Conselho Tutelar que, no prazo de dez dias, realize visite à residência do menor Gilsan Lucas da Silva Novaes, a fim de verificar
seu atual estado, constando eventual situação de risco que enseje a atuação deste órgão ministerial, devendo também promover os
encaminhamentos pertinentes;
- Tratando-se de procedimento versa sobre direito de menor, determino o sigilo do procedimento, devendo ser omitido o nome dos envolvidos;
- Ante à aparente negligência da Secretaria de Assistência Social, determino a extração de cópias dos despachos e dos ofícios não respondidos
para apuração da responsabilidade da gestora;
- À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que se reitere o ofício por uma
vez e após resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUERIMENTO formulado pelo Ministério Público com o devido encaminhamento ao destinatário e
registro de praxe.
Uruçuí-PI, 17 de maio de 2020.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ/PI
Rua Erotides Lima, nº 656, Centro, Uruçuí-PI CEP 64860-000
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
11/2021
Portaria nº43/2021
SIMP nº 000291-206/2020
Finalidade: apurar a situação em que vive o menor G.L.S.N.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e pelo Art. 8º, inciso II, da Resolução
nº 174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO que incube ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que 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, na
forma do art. 227, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, por meio de relatório encaminhado pelo Conselho Tutelar que o
menor G.L.S.N teria sido encontrado por seus pais desmaiado por ter ingerido bebida alcoólica, fornecida por uma pessoa de nome R.;
CONSIDERANDO que se instaurou a Notícia de Fato nº 63/2020 para acompanhar a situação do menor e, em seu bojo, remeteu-se cópia à 1ª
Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI para apuração criminal, bem como requereu-se o acompanhamento pela Assistência Social, sendo que não
se teve resposta desta última, mesmo reiterado o ofício;
CONSIDERANDO que o período do tempo em que não se tem informações acerca da situação do menor, de modo que não se sabe acerca da
atual situação do menor;
RESOLVE: CONVERTER A NOTÍCIA DE FATO DE Nº 63/2020 EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021, PARA APURAR A
SITUAÇÃO EM QUE VIVE O MENOR G.L.S.N.
Nomeio para secretaria o procedimento o Técnico Ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
- Registrar o procedimento e alterar o objeto no sistema SIMP;
- Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude, para conhecimento,
conforme determina o art. 6º, parágrafo 1º, da Resolução 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para
fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
- REQUEIRO ao Conselho Tutelar que, no prazo de dez dias, realize visite à residência do menor G.L.S.N, a fim de verificar seu atual estado,
constando eventual situação de risco que enseje a atuação deste órgão ministerial, devendo também promover os encaminhamentos pertinentes;
- Tratando-se de procedimento versa sobre direito de menor, determino o sigilo do procedimento, devendo ser omitido o nome dos envolvidos;
- Ante à aparente negligência da Secretaria de Assistência Social, determino a extração de cópias dos despachos e dos ofícios não respondidos
para apuração da responsabilidade da gestora;
- À Secretaria desta Promotoria de Justiça que, caso não haja resposta no prazo estipulado, determino, desde já, que se reitere o ofício por uma
vez e após resposta ou novamente escoado o prazo, fazer conclusão.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUERIMENTO formulado pelo Ministério Público com o devido encaminhamento ao destinatário e
registro de praxe.
Uruçuí-PI, 17 de maio de 2020.
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Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

5.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL -PI17975
---------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 16/2021
SIMP Nº 000623-199/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei Federal de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da
Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por ser o titular privativo da ação penal pública, conforme dispõe o art. 129 da Constituição Federal
de 1988, possui a legitimidade para realizar o acordo de não persecução penal com o autor de delito, desde que preenchidos os requisitos legais;
CONSIDERANDO a promulgação da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que positivou o acordo de não persecução penal ao inserir o
instituto no Código de Processo Penal;
CONSIDERANDO que o acordo de não persecução penal tem vigência a partir de 23 de janeiro de 2020, o que exige do Ministério Público a
adoção de providências quanto à disciplina e à interpretação da referida alteração legislativa;
RESOLVE:
Abrir Procedimento Administrativo, nos termos do artigo 8º, IV, da Resolução n° 174/2017 do CNMP, com a finalidade de acompanhar a
realização de Acordo de Não Persecução Penal referente aos autos de nº 0000141-39.2019.8.18.0046, que figura como investigada Helena
Vieira da Silva.
O presente procedimento tramitará integralmente no SIMP, em conformidade com o §2°, do Ato Conjunto PGJ/CGMP n°06/2016.
Encaminhe-se cópia da presente Portaria para publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como, ao Centro de
Apoio Operacional das Promotorias Criminais (CAOCRIM).
Cocal/PI, 29 de junho de 2021.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça.

5.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO-PI17976
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 22/2021
PORTARIA Nº 28/20201
Objeto: Realização de Correição Interna na 2ª Promotoria de Justiça de União, conforme o ATO CONJUNTO PGJ/CGMP-PI Nº 01, DE 13 DE
JANEIRO DE 2017.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de União/PI, no uso das atribuições previstas nos arts.
127, caput, art. 129, I e II, da Constituição da República;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, das leis e dos direitos e garantias fundamentais aos cidadãos;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Carta Magna trata dos princípios da administração pública;
CONSIDERANDO a necessidade de se preservar a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), bem como o funcionamento contínuo
e eficiente das atividades ministeriais desenvolvidas na 2ª Promotoria de Justiça de União;
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, o qual determina que Promotor de
Justiça quando de sua promoção, remoção ou, ainda, em decorrência de licenças, férias ou afastamentos por períodos superiores a 30 (trinta)
dias, deverá elaborar relatório circunstanciado sobre os serviços e a situação administrativa da Promotoria de Justiça, observado o modelo
constante do anexo I deste Ato Conjunto e respectivas planilhas;
CONSIDERANDO a Portaria PGJ/MPPI nº 901/2021, a qual designou este signatário, titular da Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil, para,
sem prejuízo de suas funções, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de União, a partir de 06/05/2021, até ulterior deliberação;
CONSIDERANDO que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando o seu aperfeiçoamento;
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a realização de Correição Interna na 2ª Promotoria de Justiça (PJ) de União nos termos do art. 5º do Ato Conjunto
PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pelo Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo
pela 2ª PJ de União, Dr. Rafael Maia Nogueira, e desenvolver-se-ão no período de 30 de junho de 2021 a 10 de julho de 2021, preferencialmente
de forma remota, das 08h00 às 15h, sem prejuízo do horário de atendimento presencial das 08h às 12h na Sede das Promotorias de Justiça de
União.
Art. 3º. A abertura dos trabalhos da Correição Interna na referida Promotoria, de forma remota, terá início no dia 30 de junho do corrente ano, às
08h, na Sede das Promotorias de Justiça de União, sito à Rua Coronel Lobão, s/n, Centro, sala 01, primeiro andar União/PI, CEP nº 64120-000,
próximo ao Fórum.
Art. 4º. A presente Correição deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pelo Promotor de Justiça e demais
presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correicionais, relatório conclusivo e ata de encerramento,
devidamente assinada pelos presentes.
Art. 5º. Durante o período de Correição Interna, será afixada no mural da 2ª Promotoria de Justiça (PJ) de União a informação clara e destacada
de que a referida PJ se encontra em correição, para recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Art. 6º. A Correição consistirá, dentre outros atos:
I - examinar os arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, colhendo
relatório de atos praticados, mais precisamente, preenchendo as planilhas no tocante à relação de: ações em carga com o Ministério Público; das
audiências; dos menores que estejam em internação provisória; dos procedimento administrativos; das ações civis públicas em tramitação junto
ao Juízo de Direito da Comarca de União; e dos procedimentos que estejam no arquivo permanente;
II - adotar todas as medidas saneatórias, necessárias à regularização dos serviços;
III - elaborar relatório conclusivo da correição, do qual deverão constar as ocorrências verificadas e providências adotadas.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da 2ª Promotoria de Justiça de União durante a
correição.
Art. 7º. Cópia do relatório conclusivo, instruída com as planilhas que integram o ATO CONJUNTO PGJ/CGMPPI nº 01/2017, será enviada à
Procuradora-Geral de Justiça e à Corregedoria Geral do Ministério Público.
Art. 8º. Determinar que sejam cientificados da presente Correição Exma. Sra. Procuradora-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Corregedor Geral do
Ministério Público, bem como que seja expedido Edital de publicidade da realização dos trabalhos correicionais da 2ª Promotoria de Justiça de
União.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e cumpra-se.
União/PI, 30 de junho 2021.
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(Assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de União

5.13. 45ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI17977
PORTARIA INQUÉRITO CIVIL Nº 065/ 2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio de sua representante signatária, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, combinados com os artigos 1º, inciso IV,
e 8º, § 1º, ambos da Lei Federal nº 7.347, de 14 de julho de 1985, e com os artigos 36, inciso IV, alínea b, 37, inciso I, e 52, inciso VI, todos da
Lei Complementar do Estado do Piauí nº 12, de 18 de dezembro de 1993;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção dos interesses individuais,
difusos ou coletivos relativos a criança e ao adolescente;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia", conforme previsão do artigo 129, inciso II, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 4º, que compete a família, a sociedade, e ao poder
público, assegurar com absoluta prioridade, os direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de verificar a implantação do FIA - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE em
Teresina/PI e o cadastramento do mencionado Fundo Municipal no Portal Participa + Brasil;
CONSIDERANDO, que são diretrizes da política de atendimento a Criança e ao adolescente, consoante dispõe o art.88, inciso IV da Lei nº
8.069/90, a manutenção de fundos, inclusive o municipal vinculados ao respectivos Conselhos Municipais da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO, que os artigos 260 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece regras para doações feitas aos fundos,
com deduções em imposto de renda, e dentre elas, estabelece a competência do Ministério Público na determinação da forma de fiscalização da
aplicação, pelo Fundo Municipal, dos incentivos fiscais, §4º;
RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, no âmbito da 45ª Promotoria de Justiça de Teresina, visando verificar a implantação do FIA
no Município de Teresina/PI, adotando inicialmente as seguintes providências:
Proceder à autuação deste procedimento, bem como seu registro, em livro próprio e no SIMP;
Encaminhar cópia da presente Portaria, para conhecimento, ao Conselho Superior e à Corregedoria Geral, ambos do Ministério Público
de Estado do Piauí, além do Centro de Apoio Operacional a Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Piauí;
Encaminhar cópia da presente Portaria para publicação;
Determinar Audiência com o Município/ SEMCASPI - Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas e
CMDCAT- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teresina .
Teresina, 25 de junho de 2021.
JOSELISSE NUNES DE CARVALHO COSTA
Promotora de Justiça

5.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI17979
PORTARIA N. 06/2021
CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N. 000335-240/2019 EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Objeto: Investigar possível ato de improbidade do ex-gestor do município de Assunção do Piauí, Gabriel Mendes Lopes, consistente na
contratação sem licitação da Empresa A. A. O. DE OLIVEIRA - Construtora Almeida.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de sua
representante legal em 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 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 cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis,
bem como a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais (Art. 129, CF), promovendo inquérito civil público e ação
civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos;
CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 37, I, da Lei Complementar n. 12/93 e do Art. 3º da Resolução CNMP n. 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pelo § 1º do Art. 8º da Lei n. 7.347/85, é o instrumento adequado para a coleta de elementos
probatórios destinados à instrução de eventual ação civil pública ou celebração de compromisso de
ajustamento;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil poderá ser precedido de procedimento preparatório, visando apurar elementos para identificação dos
investigados ou do objeto, conforme §4º, do Art. 2º da Resolução CNMP n. 23/2007;
CONSIDERANDO que, nos moldes dos §§ 6º e 7º, do Art. 2º da Resolução CNMP n. 23/2007, o procedimento preparatório deverá ser concluído
no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, e, caso vencido esse prazo, deverá ser convertido em inquérito civil;
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para conclusão do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público 000335-240/2019, que tramita
no âmbito desta Promotoria de Justiça;
CONSIDERANDO que persiste a necessidade de realização de diligências para a conclusão dos fatos apurados no Procedimento Preparatório
de Inquérito Civil 000335-240/2019, não sendo mais este procedimento adequado para realizar tais apurações;
R E S O L V O:
CONVERTER O PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N. 000335-240/2019
EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, visando dar continuidade à apuração do fato acima mencionado, em todas as suas circunstâncias,
determinando-se, de imediato, as seguintes diligências:
- Sejam retificadas a etiqueta e o registro, devendo o feito agora constar como INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mantendo-se o mesmo número de
protocolo;
- comunique-se ao CACOP, com cópia desta portaria, e ao CSMP, acerca da conversão do procedimento em Inquérito Civil Público, certificandose, de tudo, nos autos;
- encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
- Oficie-se ao atual Prefeito de Assunção do Piauí, Antônio Luís Neto, para que, em 10 (dez) dias, encaminhe a esta Promotoria de Justiça cópia
integral da documentação relativa a contratação da empresa A. A. O. DE OLIVEIRA - Construtora Almeida (CNPJ n. 13.048.945/0001-25) para
construção de muro na Escola da Localidade Caldeirão, zona rural de assunção do Piauí, trazendo, ainda, informações escritas e documentais
sobre a forma de contratação, despesas e serviços executados;
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- Oficie-se ao ex-gestor da Prefeitura de Assunção do Piauí, Gabriel Mendes Lopes, e à empresa A. A. O. DE OLIVEIRA - Construtora Almeida
para que, em 10 (dez) dias, prestem informações escritas e documentais sobre os fatos alhures noticiados. Para tanto, encaminhe aos
investigados cópia da representação e os documentos que a acompanham.
- V - Nomeio, sob o compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores Maylson Araújo Luz, matrícula 15763, e Etivaldo Antão de Sousa,
matrícula 15135, lotados nesta Promotoria de Justiça.
CUMPRA-SE, servindo esta de SOLICITAÇÃO/REQUISIÇÃO formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com o devido encaminhamento ao
destinatário e registros de praxe.
Após o cumprimento das diligências, e do prazo para seu atendimento, venham os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações.
Expedientes necessários.
São Miguel do Tapuio-PI, 27 de Abril de 2021.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
Promotora de Justiça

5.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE BOM JESUS-PI17982
PORTARIA DE CONVERSÃO nº 17/2021
Objeto: Converter em Inquérito Civil Público 07/2021 a Notícia de Fato registrada sob o nº 000178-081/2019, para continuidade das
investigações.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Regional de Bom Jesus, 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; art. 1º, IV, da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO a legitimidade conferida ao Ministério Público pelo art. 129, inciso III da CF, pelo art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85 para promover o
inquérito civil para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 000178-081/2019, que tramita perante esta Promotoria de Justiça, instaurada através do dever de vistoria
ministerial, onde se apura matéria direcionada ao abandono de veículos em terrenos abertos na cidade de Bom Jesus/PI;
CONSIDERANDO que a instauração deste procedimento tem como escopo fiscalizar a atuação do Poder Público municipal a fim de evitar a
proliferação de focos de mosquito aedes aegypti e qualquer outra espécie de proliferação de insetos que venha a causar mal à saúde de todos
aqueles que se locomovem, residem e trabalham nas áreas em comento, evitando assim surtos de doenças como dengue, zika e outras
derivadas, bem como a degradação ao meio ambiente em razão de abandono de veículos (carcaças) em terrenos ou vias pública na cidade de
Bom Jesus-PI;
CONSIDERANDO que o direito à saúde e ao sossego dos vizinhos prevalece sobre o mero interesse patrimonial privado de quem pretende a
acumulação de materiais que se convertem em verdadeiros criadouros de mosquitos, roedores e insetos causadores de doenças graves;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade das investigações;
RESOLVE:
CONVERTER em Inquérito Civil Público a Notícia de Fato nº 000178-081/2019, visando dar continuidade à apuração do fato acima
mencionado, em todas as suas circunstâncias, determinando, desde logo:
DESIGNAR os servidores da Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Bom Jesus, atendendo ao disposto no art. 6º, § 1º da Resolução
CNMP nº 23/2007, para secretariar o Inquérito Civil Público ora instaurado, determinando, desde já, a realização das seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
2. Encaminhe-se arquivo no formato word da presente Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no
Diário de Justiça do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no Art. 2º § 4º, VI, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Remeta-se cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A fixação da presente portaria no mural da sede da Promotoria de Justiça de Bom Jesus, em cumprimento ao disposto no art. 2º § 4º, VI, da
Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Requisite-se ao município de Bom Jesus-PI apresentação de Lei Municipal disponha sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados
em situação que caracterize seu abandono em via pública e em terreno baldio;
Requisite-se à Secretaria de Saúde do município de Bom Jesus-PI relatório de inspeção sanitária referente à quantidade e localização dos
chamados Pontos Estratégicos (PE), no que se refere aos veículos abandonados propícios a proliferação de focos de mosquito aedes aegypti,
roedores e insetos causadores de doenças graves.
Arquive-se cópia da presente Portaria em pasta própria desta Promotoria de Justiça.
Registre-se, autue-se e cumpra-se.
Bom Jesus-PI, 28 de junho de 2021.
Márcio Giorgi Carcará Rocha
Promotor de Justiça

5.16. NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTOS -PI17984
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
SIMP Nº 000042-158/2020
A
s
s
u
n
t
o
:
ICPinstauradocomobjetivodeaveriguararegularidadedeProcedimentoLicitatóriodestinadoacontrataçãodeempresaparaconstruçãodeUnidadedeSaú
deemNovoSantoAntônio/PI.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
I - RELATÓRIO
O presente inquérito civil público foi autuado nesta promotoria de justiça, a partir de declaração de NÉLIO DOS SANTOS ARAÚJO, noticiando
que tentou participar da licitação tipo Tomada de Preço n,005/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de
serviço na construção de 1(uma) unidade básica de saúde (UBS), localizada na comunidade São Francisco, s/n, Zona Rural do Município de
Novo Santo Antônio - PI e foi impedido face a Prefeitura não emitir um documento Certificado de Registro Cadastral - CRC em seu favor,
impossibilitando assim sua participação na licitação.
Dentre as diversas diligências realizadas, cumpre destacar que desde a instauração do presente procedimento extrajudicial, aos 09 de março de
2020, buscou-se a cópia integral da Tomada de Preços 005/2020, que somente foi disponibilizada pela Prefeitura em 28 de maio de 2021, com o
seguinte teor textual, in verbis:
(...) Como pode ser comprovado na Ata de Sessão de Abertura, apenas 2 (duas) empresas participaram da licitação. Ora, o denunciante alega
que foi impedido de ter o seu CRC emitido pela prefeitura. Quanto a essa alegação, deve ser novamente ressaltado que o denunciante apenas
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alega, não juntando nenhuma forma de comprovação. Ademais, não haveria motivo para a prefeitura negar a emissão de um CRC a uma
empresa que tivesse direito a este documento. Prova disso é que 2 (duas) empresas participaram da licitação.
Em análise da Tomada de Preços 005/2020, verifica-se que o referido procedimento se encontra em consonância com os ditames da lei 8.666/93.
Tendo sido publicado no Diário Oficial do Municípios (ANO XVIII , Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020, edição IVIX) e Diário Oficial da União (
Nº 29, terça-feira, 11 de fevereiro de 2020).
Posteriormente, verifica-se que de fato, participaram duas empresas: AZARIAS MARQUES GOMES EIRELI (AZ CONSTRUTORA) e COELHO
ENGENHARIA LTDA - ME, neste sentido:
Há também comprovação nos autos das dezenas de páginas de orçamento detalhado de cada empresa, outrossim, do valor proposto retrocitado.
Ao fim, também se verificou regularidade contratual do município de Novo Santo Antônio e a empresa COELHO ENGENHARIA LTDA- ME, com
inclusão no sistema licitações WEB e contratos web do TCE-PI:
Relatados. Decido.
DA FUNDAMENTAÇÃO
Ab initio, cumpre destacar que o Inquérito Civil Público trata-se de um procedimento administrativo facultativo e investigatório, de cunho préprocessual, cuja atuação é exclusiva do Ministério Público, que busca coletar elementos para a propositura responsável de uma dada Ação Civil
Pública, cujo arcabouço normativo se espraia na Constituição Federal (artigo 129, inciso III), correndo a seguir por leis federais (artigo 8°, § 1°,
Lei n. 7.347/85; artigo 6º, Lei n. 7.853/89; artigo 25, inciso IV, Lei n. 8.625/93), até alcançar a competência concorrente dos Estados, assim como
normas institucionais visando a uniformização do trâmite do procedimento.
De fato, assiste razão ao município de Novo Santo Antônio em 02 pontos: 1) pela total regularidade do certame licitatório com a
participação de duas empresas que apresentaram orçamento detalhado; 2) a inexistência de provas por parte do noticiante NÉLIO DOS
SANTOS ARAÚJO, que se limitou a afirmar perante este órgão ministerial de suposta negativa da emissão do CRC na tomada de
preços, o que compromete o noticiamento que embasou a instauração, em face da pluralidade de concorrência do certame,
devidamente comprovada.
Feitas estas elucubrações, este Órgão Ministerial decide, pois, pelo ARQUIVAMENTO do presente ICP, na forma da Resolução artigo 10 CNMP
23/2007. Com a consequente remessa dos autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí no prazo máximo de
03(três) dias, verificando-se as limitações do período extraordinário de pandemia, para os fins do art. 9°, §§ I° e 3°, da Lei n. 7.347/1985, art. 10,
§§ 1° e 2°, da Resolução CNMP n. 23/2007 e art. 39, §§ 1° e 3°, da Resolução CPJ/MPPI n. 01/2008.
Registros no SIMP, publicações e comunicações necessárias, na forma da Resolução acima, com envio dos autos em formato digital ao CSMP
para os fins de decisão sobre homologação.
Publique-se no DOMP, com juntada respectiva.
À secretaria para os devidos fins.
Altos, 24 de junho de 2021.
Denise Costa Aguiar
Promotora de justiça

5.17. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO-PI17985
Procedimento Administrativo nº 05/2021 - 1ª PJUN
PORTARIA nº. 06/2021
Objeto: Acompanhar e fiscalizar o cumprimento da montagem de uma torre que terá como finalidade a instalação de uma base de rádio
analógico para aprimorar a eficácia da comunicação, atendimento de ocorrências e de ações pontuais com curta duração do policiamento
preventivo e repressivo nas cidades de União, Miguel Alves e Lagoa Alegre.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de União, no uso de suas
atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos Artigos 127 e 129, inciso VII, da Constituição Federal, dos Artigos 26 e 27 da Lei
Federal de nº 8.625/93 e Artigos 36 e 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e:
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 8º, inciso II, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, o procedimento administrativo é o instrumento
próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
CONSIDERANDO a gravidade das crises na segurança pública que vêm atingindo diversos Estados brasileiros, com a desestabilização das
forças ostensivas de segurança pública;
CONSIDERANDO que esses eventos prejudicam a prestação dos serviços públicos ligados às atividades de polícia preventiva e repressiva em
todo o território dos Estados afetados, vulnerando o direito fundamental à segurança pública previsto no art. 6º da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a segurança pública é dever do Estado e carece de ser exercida, no âmbito das unidades federativas, notadamente pelas
Polícias Civil e Militar para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, conforme preconiza o art. 144 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, nos termos do disposto no art. 127 da Constituição Federal, 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";
CONSIDERADO a necessidade de implementação de ações articuladas e harmônicas entre o Ministério Público e os demais atores do sistema
de segurança pública que compõem a região de Teresina, União, Miguel Alves e Lagoa Alegre, como também entre os diversos ramos do
Ministério Público;
CONSIDERADO a necessidade de prevenir e articular o combate à criminalidade de caráter regional que impacta de forma direta no cotidiano da
sociedade e na rotina das forças de segurança pública, entre os municípios limítrofes que compõem a região de Teresina, União, Lagoa Alegre e
Miguel Alves;
CONSIDERADO que o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como finalidade manter a adequação dos procedimentos
empregados na execução da atividade policial, bem como a integração entre as funções do Ministério Público e das Polícias, com o fito de
promover o policiamento ostensivo para reprimir a prática de delitos, assim como, após o delito consumado, uma persecução penal justa;
CONSIDERANDO o Ofício nº 101/2021, encaminhado pelo Comando de Policiamento Metropolitano I da 2ª CIA do 16º Batalhão de Polícia Militar
de União-PI, que solicitou a disponibilização de R$ 5.975,00 (cinco mil novecentos e setenta e cinco reais), do fundo composto pelos valores
arrecadados através das penas pecuniárias e transações penais realizadas na Comarca de União-PI, para que seja montada uma torre, de 25
metros de altura, que terá como finalidade a instalação de uma base de rádio analógico para aprimorar a eficácia da comunicação, atendimento
de ocorrências e de ações pontuais com curta duração do policiamento preventivo e repressivo nas cidades de União, Lagoa Alegre e Miguel
Alves;
CONSIDERADO que é o Ministério Público o incumbido de dar a devida destinação da prestação pecuniária arrecadada com as transações
penais que propõe, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal, buscando incentivar programas e projetos que priorizem as atividades
sociais, de segurança pública, educação ou saúde;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela agente ministerial adiante subscrita, no exercício de suas atribuições
legais, resolve, com fundamento no art. 8°, inciso II da Resolução n° 174/2017, INSTAURAR o presente procedimento administrativo com a
finalidade de acompanhar e fiscalizar o cumprimento da montagem de uma torre, de 25 metros, que terá como finalidade a instalação de uma
base de rádio analógico para aprimorar a eficácia da comunicação, atendimento de ocorrências e de ações pontuais com curta duração do
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policiamento preventivo e repressivo nas cidades de União, Miguel Alves e Lagoa Alegre, determinando as seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registo próprio, com devida movimentação no SIMP;
Publicação desta Portaria no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
A comunicação de abertura desse procedimento ao CAOCRIM - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais e ao GACEP Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial, com encaminhamento de cópia da presente Portaria;
Consultar a disponibilidade de fundos provenientes das prestações pecuniárias arrecadadas com as transações penais realizadas na Comarca de
União-PI, devendo certificar nos autos deste procedimento;
Expeça-se ofícios para as Prefeituras Municipais de União e Lagoa Alegre, comunicando acerca da instauração do presente procedimento
administrativo, com a cópia desta Portaria, assim como para que respondam acerca da possibilidade de contribuição para implementação da
montagem de uma torre, de 25 metros, que terá como finalidade a instalação de uma base de rádio analógico para aprimorar a eficácia da
comunicação, atendimento de ocorrências e de ações pontuais com curta duração do policiamento preventivo e repressivo nas cidades de União,
Miguel Alves e Lagoa Alegre;
Expeça-se ofício para o Promotor titular da Promotoria da cidade de Miguel Alves, Dr. Luiz Antônio França Gomes, para que tome ciência do
presente procedimento e que este possa manifestar interesse sobre a possibilidade de instalação da presente torre na cidade de Miguel Alves,
como forma de aprimorar a eficácia da comunicação, atendimento de ocorrências e de ações pontuais com curta duração do policiamento
preventivo e repressivo nas cidades de União, Miguel Alves e Lagoa Alegre;
Junte-se aos presentes autos o Ofício nº 101/2021, encaminhado pelo Comando de Policiamento Metropolitano I da 2ª CIA do 16º Batalhão de
Polícia Militar de União-PI;
O cumprimento das determinações constantes nos itens 4, 5 e 6 terá o prazo de 10 (dez) dias, devendo torná-los conclusos para a Promotora
que esta subscreve após o decurso do prazo;
Comunique a instauração do presente procedimento para o Conselho Superior do Ministério Público, com o envio de cópia da presente Portaria.
Nomeio o Assessor de Promotoria Samuel Régio Viana Santos - Matrícula nº 15755, para secretariar no presente feito.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência. Cumpra-se.
União/PI, 28 de junho de 2021.
RENATA MÁRCIA RODRIGUES SILVA
Promotora de Justiça

5.18. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II-PI17986
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II
PORTARIA Nº 051/2021
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 27/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público instaurar inquérito civil, na forma da lei, para a proteção, prevenção e
reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico, e outros
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; bem como promover a anulação ou declaração de nulidade de atos
lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de
entidades privadas de que participem, na forma do art. 25, IV, a, art. 26, I, da Lei n° 8.625/93, bem assim art. 36; IV, e art. 37, I; ambos
preceptivos da Lei Complementar Estadual n°. 12/93;
CONSIDERANDO que o enriquecimento ilícito, o dano ao erário e a violação aos princípios da Administração Pública poderá ensejar a
responsabilização do agente público por ato de improbidade administrativa, conforme as normas dispostas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei
8.429/92;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir o acesso desta unidade ao Procedimento Administrativo nº 11/2021, que resultou na contratação da
empresa Posto Piripiri (CNPJ-14.577.380/0001-36), com valor de R$ 17.400,00 e vigência de 12 meses, cujo contrato fora assinado em 14 de
janeiro de 2021, bem assim a análise de sua compatibilidade com a Lei de Licitações.
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos de convicção acerca dos fatos suscitados, a fim de verificar eventual violação aos
princípios administrativos dispostos no art. 37 da CF, em ato de improbidade administrativa;
RESOLVE:
INSTAURAR, com fulcro na Resolução CNMP nº 27/2007, o presente Procedimento Preparatório;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim no SIMP;
AUTUAR o Procedimento Preparatório sob o nº 27/2021, com o devido tombamento;
Como diligência inicial, seja certificada a não disponibilização do aludido procedimento no Portal da Transparência, em seguida se
providenciando a renovação dos termos do OFÍCIO nº 400/2021 GPJPII.
Após, venham os autos conclusos.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 30 de junho de 2021.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça

5.19. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI17987
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 44/2021
Portaria n.º 70/2021
SIMP n.º 000140-107/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face ao disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito de apurar possíveis irregularidades no desvio de função do servidor público municipal efetivo Varton da Silva,
nomeado para exercer o cargo de Vigia, o qual executa funções inerentes ao cargo de Digitador no município de São João da Varjota/PI,
RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Procedimento Preparatório de Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, o Sr. Lucas Menezes Ferreira, assessor da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao O Centro de Apoio
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Operacional de Combate à Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como no mural da Sede das Promotorias de Justiça de OeirasPI, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Autue-se aos autos a Notícia de Fato n.º 102/2021, com demais documentos que a acompanham;
REQUISITE-SE[1] à Prefeitura Municipal de São João da Varjota/PI que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, encaminhe a esta Promotoria de
Justiça os seguintes documentos correspondentes ao servidor Varton da Silva: a) histórico funcional contendo forma de ingresso, cargo ocupado,
local da lotação, atividades desempenhadas e carga horária; b) cópia da portaria de nomeação e termo de entrada em exercício; c) cópia das
folhas de pagamento/contracheques e folhas de ponto/frequência dos últimos 12 (doze) meses do supramencionado servidor.
Após o cumprimento de tais diligências, tornem os autos conclusos para novas deliberações.
Cumpra-se.
Oeiras-PI, 28 de junho de 2021.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
[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 1000(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.

5.20. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI17988
PORTARIA Nº 58/2021
INVESTIGADOS: Francisco José Araújo dos Santos.
Objeto: converter o procedimento preparatório nº 35/2020 em inquérito civil (SIMP: 000608-161/2020).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fundamento nos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal; nos artigos 26, inciso I, e 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.625/93 e
no art. 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/1993 e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 127, caput, e 129 da CF; art. 1º, caput, da Lei nº 8.625/93), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo
37 da CF);
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a regra constitucional prevista no art. 37, inciso XVI, veda qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários: i) a de dois cargos de professor, ii) a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico; e iii) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas ;
CONSIDERANDO que o exercício remunerado concomitante de dois cargos públicos, configura, em tese, a um só tempo, duas condutas
definidas como ímprobas na Lei nº 8429/92, uma inserida na seção dos atos que importam enriquecimento ilícito e outra capitulada entre os atos
que atentam contra os princípios da Administração Pública;
CONSIDERANDO o lapso temporal entre a instauração do procedimento preparatório nº 35/2020 até a presente data sem que as investigações
tenham sido concluídas e havendo a necessidade de aguardar resposta aos ofícios nº 600/2021 e nº 601/2021 para ulteriores
deliberações;
CONSIDERANDO que o inquérito civil, instituído pela Lei nº 7.347/85, é o meio procedimental adequado para a coleta de elementos probatórios
destinados a instruir eventual ação civil pública;
RESOLVE converter o procedimento preparatório nº 35/2020 em inquérito civil, mantendo-se a respectiva numeração, com o fim de
investigar r suposta acumulação indevida de cargos públicos pelo Sr. F. J. A. dos S., que teria acumulado cargos/funções municipais, no período
de 2013 a 2016, exercendo o cargo de vereador, Professor Classe B I (efetivo) e Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde do
Município do Morro do Chapéu do Piauí , com fulcro no art. 2º, § 7º da resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público,
determinando, para tanto:
Nomeação da Assessora de Promotoria de Justiça, Amanda Guedes dos Reis Monteiro, para secretariar este procedimento, como determina o
art. 4º, inciso IV, da Resolução nº 01/2008 do Conselho de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, devendo lavrar o devido termo de
compromisso;
Autue-se a presente portaria de conversão, realizando as alterações e registro em livro próprio, afixando cópia da portaria em local de costume e
arquivando cópia em pasta própria da Promotoria de Justiça;
Comunique-se, preferencialmente por via eletrônica, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí acerca da referida
conversão, com envio da presente Portaria;
Seja remetida cópia desta Portaria ao Centro de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), para conhecimento;
Encaminhe cópia da presente portaria, em formato Word, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico;
f) Cumpridas as diligências, com as devidas certificações nos autos, conclusos.
CUMPRA-SE.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

5.21. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS-PI17990
TERMO DE ARQUIVAMENTO
ICP nº 002/2020
SIMP nº 000011-156/2020
Vistos, etc...
Cuida-se, na espécie, de Inquérito Civil Público, instaurado pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Altos-PI, através de Portaria
nº002/2020, com o fito de apurar as condições físicas da Penitenciária Major César de Oliveira e na Casa de Detenção Provisória de Altos-PI.
O presente procedimento fora instaurado após o recebimento do Ofício oriundo da 21ª Promotoria de Justiça de Teresina, por intermédio do
Núcleo das Promotorias da Infância e da Juventude (Ofício nº 152/2019-21ª PJ) encaminhou cópia do Inquérito Civil Público nº 001/2018-21ª PJ,
a fim de que seja inspecionada a atual estrutura da Penitenciária Major César de Oliveira e na Casa de Detenção Provisória de Altos-PI, para o
recebimento das crianças e de adolescentes nas visitas aos pais privados de liberdade.
Constam nos autos, diversas diligências do presente inquérito, com continuidade dos atos de instrução.
Da instrução do Inquérito Civil Público, obteve-se informações pela Casa de Detenção Provisória de Altos-PI, no qual comunicou o seguinte:
"... o cadastro infantil e de adolescente é realizado por etapas. A primeira ocorre nos dias de segunda, quinta e sexta no qual a genitora ou
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responsável comparecem a unidade trazendo os documentos originais / xerox e vinculo familiar com o reeducando para a realização do cadastro,
na realização do cadastro as famílias são orientadas sobre os procedimentos de entrada de criança e adolescente na unidade, como as
vestimentas infantis permitidas, o procedimento de entrada, o dia da visita, etc., levando em consideração o pavilhão ao qual o reeducando
encontra-se (pavilhões). Só é permitido o responsável trazer apenas uma criança por visita, trazendo a declaração assinada e carimbada pela
assistente social da Unidade destinada, sendo assim então permitida a entrada da criança ou adolescente. A segunda etapa ocorre com a
entrada da criança ou adolescente na unidade, ao qual ocorre nos dias de terça ou quarta de acordo com o pavilhão do reeducando, ao qual é
realizado o acolhimento da criança ou adolescente, inclusive com a psicóloga da unidade, depois do acolhimento ela é acompanhada até o
parlatório familiar onde o mesmo terá contato presencial e se barras com o reeducando, assim como a responsável pela criança ou adolescente.."
No bojo deste procedimento, foi determinado a expedição de Ofício nº 091/2020 (Id 30955477) para o Centro de Apoio Operacional em Defesa da
Infância e Juventude-CAODI, solicitando-se a realização de inspeção nas unidades prisionais de Altos-PI, de forma a aferir os locais destinados
as visitas de crianças e adolescentes a seus genitores e companheiros, se possível com fotos, descrevendo a realidade física e higiênica.
O CAODIJ/MPPI apresentou Relatório de Inspeção na Unidade Prisional Colônia Agrícola Major César Oliveira com as seguintes constatações, in
verbis:
"... a equipe técnica do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), composta por assistente social e psicóloga, realizou inspeção na Colônia
Agrícola Major César com objetivo de vistoriar o espaço e os procedimentos realizados no que tange às visitas de crianças e adolescentes aos
pais que estão em privação de liberdade nessa unidade. A assistente social Carmem Lúcia Oliveira de Santana Vasconcelos apresentou as
dependências e prestou as informações que seguem. A Colônia possui um espaço para visitas de crianças e adolescentes com paredes pintadas
com motivos infantis, com grande janela que permite incidência de raios solares, boa circulação de ar e iluminação adequada, não há
ventiladores, possui brinquedos para diversas idades, como jogos, bonecas, carrinhos e alguns livros, além de cadeiras para adultos e crianças.
Há banheiros para os visitantes e de uso comum para todas as idades. Os alimentos trazidos por estes são consumidos na referida sala, sendo
que não há local específico para realização de refeições. Não há fraldário, mas foi informado que são fornecidos colchonetes quando há a
necessidade de trocas de fraldas durante as visitas. Verificou-se presença de manchas no forro da sala, que podem ser causadas por mofo ou
infiltrações. As visitas ocorrem às terças e quartas-feiras, das 10 às 15hs, e são permitidas 03 famílias de internos por dia. Há cadastramento dos
familiares pelo Serviço Social, com a exigência dos seguintes documentos: CPF, RG, Certidões Negativas Estadual e Federal, comprovante de
residência e certidão de nascimento dos filhos. Em sequência, é realizado o acolhimento, no qual são realizadas orientações sobre a instituição,
os procedimentos de segurança e a realização da visita. Sobre o processo de revista dos visitantes, segundo a agente penitenciária encarregada,
dá-se pelos métodos de observação, manual e com detector de metais, em local reservado e por servidor do mesmo sexo. A criança e o
adolescente permanecem com as vestes durante a revista manual e seus responsáveis ficam presentes durante todo o procedimento. A fralda é
substituída pelo responsável no momento da revista, na presença de um servidor, antes de adentrar o espaço de visitas. Em situações em que a
criança e/ou adolescente visitante porta objetos ou substâncias proibidas legalmente, isso é comunicado ao diretor da Colônia. Quanto à
segurança, foi informado que nenhuma criança ou adolescente visitante adentra aos pavilhões e que existem detector de metal e rádio
comunicador, porém as câmeras filmadoras e a cerca elétrica estavam com defeito. Sobre o desenvolvimento de protocolos de atendimento
relativos a possíveis violações de direitos ocorridas no âmbito da Colônia, a Assistente Social Carmem afirmou desconhecer esses protocolos e
comentou que, caso existam, devem ser de conhecimento da Secretaria de Justiça (SEJUS). Observou-se, durante inspeção na Colônia Agrícola
Major César, no que se refere às visitas de crianças e adolescentes aos pais em privação de liberdade, que lhes é destinado um espaço
adequado para essa atividade. Ele é amplo, e tem ambiência específica ao público a que se destina, brinquedos e outros materiais
infantis, como jogos e alguns livros. No entanto, é necessário reparo no forro e conserto dos equipamentos de proteção e vigilância. Além
disso, sugere-se que a SEJUS apresente protocolo para situações de possíveis violação de direitos de crianças e adolescentes dentro do espaço
carcerário, e envie plano de manutenção de todos os objetos de segurança.
Neste mesmo feito, foi juntado Relatório de Inspeção na Casa de Detenção Provisória Capitão Carlos José Gomes de Assis com as seguintes
constatações, in verbis:
"... Observou-se, durante inspeção na Colônia Agrícola Major César, no que se refere às visitas de crianças e adolescentes aos pais em privação
de liberdade, que lhes é destinado um espaço adequado para essa atividade. Ele é amplo, e tem ambiência específica ao público a que se
destina, brinquedos e outros materiais infantis, como jogos e alguns livros. No entanto, é necessário reparo no forro e conserto dos equipamentos
de proteção e vigilância. Além disso, sugere-se que a SEJUS apresente protocolo para situações de possíveis violação de direitos de crianças e
adolescentes dentro do espaço carcerário, e envie plano de manutenção de todos os objetos de segurança. No mencionado estabelecimento
cumprem pena 215 socioeducandos, mas a profissional citada não soube precisar o número de detentos que recebem visitas de crianças e
adolescentes. Ressaltou que, para o público infantojuvenil adentrar o local, primeiramente, realiza-se um cadastro. Nessa ocasião, os familiares
são orientados sobre as regras, como roupas adequadas, material permitido, etc (conforme anexo); exige-se a documentação comprobatória da
filiação e que sejam preferencialmente acompanhados por parente de 1º grau. As visitas são quinzenais, com duração de duas horas. O Serviço
Social desenvolve o projeto Acolhendo Vidas, o qual consiste em acolher os visitantes durante a espera, realizando rodas de conversa, busca
ativa por familiares e palestras socioeducativas, ocasião em que recebem informações sobre programas sociais, direitos, como acessar serviços
socioassistenciais, etc. Quanto à revista às crianças e adolescentes visitantes é realizada apenas por meio de detector de metais. Quando
recebem criança que ainda usa fralda, esta é substituída pelo responsável, no momento da revista, na presença de um servidor, antes de
adentrar o espaço de visitas. Segundo informações, a mãe fica presente durante este processo. A segurança do local é realizada por agentes
penitenciários, sendo que, no momento da inspeção, estava acontecendo visita de familiares e observou-se que havia 03 desses profissionais.
Eles possuem equipamentos que contribuem para a proteção e vigilância, como rádio comunicador e câmeras filmadoras, porém, não foi
apresentado o plano de manutenção desses objetos. Registra-se que não há um protocolo para situações de possíveis violações de direitos de
crianças e adolescentes no âmbito da Casa de Detenção, apenas articulação com os órgãos de defesa de direitos, como Conselho Tutelar,
Defensoria Pública e outros. Destaca-se que não há registro de rebeliões naquele local. Na ocasião, visitou-se os ambientes onde os familiares
são recebidos antes de encontrarem os internos. Inicialmente, ficam em uma sala de recepção ampla, que contém bancos de cimento com
almofadas e ventiladores. Existe um espaço para triagem onde acontece a vistoria. Possui fraldário, detector de metal portátil tipo raquete e uma
terceira sala, com ar-condicionado, brinquedos e televisão. Nesta, aguardam para, em conjunto, irem ao local em que as visitas ocorrem. Com
relação à sala onde acontecem as visitas, considerou-se o ambiente pequeno, com bancos de cimento, ventilador e iluminação. As paredes são
totalmente azuis, sem nenhuma pintura ou decoração com tema infantojuvenil; há apenas uma caixa com brinquedos, sendo que a maioria
estava quebrada. Não há cadeiras, nem mesas para crianças, tampouco jogos, livros ou revistas. A assistente social explicou que aquele espaço
é prioritário para receber crianças e adolescentes de 6 meses a 18 anos, lactantes, pessoas com deficiência e idosos; no entanto, no momento da
visita, havia uma criança e várias pessoas adultas. Os banheiros são localizados distante desse espaço. É válido frisar que todos esses cômodos
estavam limpos. Observou-se, durante a inspeção na Casa de Detenção Provisória de Altos, no que se refere às visitas de crianças e
adolescentes aos pais em privação de liberdade, que os ambientes destinados para receber os familiares enquanto aguardam adentrar no
estabelecimento para visitar o socioeducando são adequados. No entanto, o espaço para a realização da visita de crianças e adolescentes é
pequeno, não possui desenhos infantis, os brinquedos são poucos e o local não é exclusivo para que os presos recebam seus filhos. Ele é
compartilhado com visitantes adultos. É necessária a construção de um lugar amplo, exclusivo, mais apropriado ao universo infantil que tenha
brinquedos e outros materiais, como jogos, livros de leitura e de colorir, lápis de cor, etc. Enfatiza-se a importância de tornar o momento da visita
de crianças e adolescentes aos pais acolhedor, humanizado e lúdico, tendo em vista que isso contribui para o fortalecimento de vínculos
familiares e, consequentemente, para a ressocialização. Sugere-se que esse espaço seja destinado, em dias específicos, apenas para visitas do
público infantojuvenil. É válido ressaltar que é necessário também elaboração de protocolo para situações de possíveis violações de direitos de
crianças e adolescentes. Por fim, sugere-se também que o gestor da Casa de Detenção apresente o plano de manutenção dos equipamentos de
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segurança".
Tendo em vista, as considerações feitas através de inspeção realizada pelo CAODIJ na Casa de Detenção Provisória Capitão Carlos José
Gomes de Assis, este Parquet requisitou perante a Secretaria Estadual de Justiça informações acerca das providências que foram adotadas
quanto ao reparo do foro, adoção de protocolo de atendimento em casos de possíveis violações a direitos de crianças e adolescentes.
Em atendimento a requisição ministerial, a SEJUS comunicou que realizou o reparo no foro, bem como adotou protocolo para realização de
visitas infantis nas unidades prisionais do Estado com espaço apropriado para as crianças e adolescentes, consoante material fotográfico
É, em síntese, o relatório essencial das diligências realizadas.
FUNDAMENTAÇÃO
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventuais ocorrências de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos que possibilitem a solução dos problemas apontados. Competência
esta afirmada pelos artigos 25, inciso IV 26, inciso I da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, respectivamente, verbis:
"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério
Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes (...)."
O procedimento em questão é um tema de grande relevância social, uma vez que se faz necessário a discussão da criança ou o adolescente
vivencie a experiência da figura paterna ou materna submetida à tutela do Estado. Embora representem avanços, na prática, a Lei de Execução
Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente parecem inconciliáveis, pois o direito ao convívio e ao vínculo da criança com o pai ou mãe
inserido no sistema carcerário apresenta-se, de fato, de difícil compreensão.
Em meio ao rol de direitos carcerários no Brasil, destaca-se a possibilidade de receber visitas de familiares e amigos, sendo uma forma de
contato com o mundo exterior, facilitando a reinserção social e o retorno à liberdade.
A aprovação da Lei nº 12.962/2014 tem como objetivo efetivar o direito à proteção integral e garantia de convivência familiar de crianças e
adolescentes com os seus pais privados de liberdade, alterando dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pela lei, os filhos têm o
direito de visitar periodicamente os pais presos, acompanhados pelo responsável; ou, quando estiverem em acolhimento institucional, pela
entidade responsável, sem a necessidade de autorização judicial. Prevê também que a criança ou o adolescente seja mantido em sua família de
origem, devendo ser incluída em programas oficiais de auxílio, deixando claro que a condenação criminal do genitor não implicará destituição do
poder familiar, exceto em casos de condenação por crime doloso que tenha sido cometido contra o próprio filho.
O intuito é fortalecer o laço familiar com as visitas periódicas e atender as famílias atingidas por rupturas e pela ausência de convívio dos pais
privados de liberdade com seus filhos.
As visitas devem acontecer em espaço que proporcione ao mesmo tempo dignidade e segurança. A família é um elo muito importante com o
mundo exterior e mesmo os presos de unidades de segurança máxima são incentivados a manterem os vínculos existentes fora do
encarceramento. Deve-se observar, no entanto, que o direito de visita não é mera liberalidade, a ser utilizada sem critério ou sem o cuidado por
parte do Poder Público. Preocupa-se com a saúde e bem-estar, tanto do preso, como do visitante e, sabe-se que nem todas as visitas contribuem
para a reintegração social do preso ou para a manutenção de seus vínculos familiares.
Com a Lei Federal nº 12.962/2014, que se preocupou em sanar dois assuntos majoritários: a visita de crianças e adolescentes aos pais privados
de liberdade e a destituição do poder familiar. Com ela foi acrescentado no artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente o seguinte
parágrafo:
Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas
pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial
A lei quis prestigiar a convivência entre pais e filhos, reconhecendo que o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes depende do
convívio com os genitores. É uma questão muito mais delicada do que a reinserção social do preso. A lei foi voltada para a formação das crianças
e jovens, os quais não podem ser privados dos seus laços afetivos e dos referenciais familiares.
Compreende-se que o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes é direito fundamental, onde todos devem se
desenvolver no seio da entidade familiar, tendo por perto a presença de sentimentos como amor, carinho, felicidade, respeito e cuidados que
possam garantir seu desenvolvimento físico, psíquico e moral.
O artigo 227 da Constituição da República, assim como os artigos abaixo do Estatuto da Criança e do Adolescente, vem pautando os debates
travados, estabelecendo que:
Art. 227. 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. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que
trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e
socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação
e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e
à juventude.
Art. 5º 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. 18. 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. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.
Diante dos artigos mencionados, demonstra-se a importância de se conferir efetividade à determinação de origem constitucional, com os
destinatários que são a família, a sociedade e o Estado, pertinente à obrigação de se colocar a criança e o adolescente a salvo de toda forma de
violência, prevenindo situações que possam trazer qualquer abalo a sua integridade física ou moral. Percebeu-se que a presença da família e dos
filhos pode ser um elemento paliativo das tensões do cotidiano dentro da prisão, pois a visita e o contato com o(s) filho(s) são um dos elementos
que ajudam a manter o equilíbrio psicológico, bem como uma forma de acompanhá-los em seu desenvolvimento e crescimento.
É evidente que, quando se fala em crianças e adolescentes, deve-se levar em consideração o ambiente e a segurança nos sistemas prisionais,
pois os riscos são palpáveis. No entanto, a lei, ao sopesar os interesses envolvidos, considerou os riscos menos ofensivos, acreditando que a
probabilidade de acontecer algum ataque à segurança dos infantes é menor do que o prejuízo resultante das crianças ficarem privadas do
convívio com seus pais, devendo, portanto, ser assegurado o direito à convivência familiar.
Sendo assim, os presídios terão que se estruturar para receber as crianças e adolescentes nos dias de visita, para garantir a segurança dos
presos, dos visitantes e dos funcionários. Dentre as medidas de estruturação pelas quais terão que passar os estabelecimentos prisionais, tem
especial importância a adequação dos procedimentos de revista pessoal.
Assim, em face das diligências realizadas no decorrer do andamento do procedimento em epígrafe, cessadas as causas que ensejaram a
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instauração e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem prosseguimento, que conduzam a este Órgão Ministerial a adoção de
outras ações, faz-se imprescindível a finalização do procedimento, uma vez que apreciando detalhadamente os autos do procedimento,
depreende-se que houve o esgotamento das medidas e diligências neste procedimento. Registre-se que os protocolos de visitação foram
devidamente elaborados/atualizados, os poucos pontos estruturais vulneráveis foram resolvidos pela SEJUS e as orientações encaminhadas
foram devidamente atendidas, razão pela qual restou atendido o objetivo do presente procedimento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, decido pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com arrimo no artigo 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, 6º, § 1º, da Lei Federal nº 7.853/89 e 10, §§
1º e 2º da Resolução 23/2007, do CNMP.
Por se tratar de notícia de fato realizada por dever de ofício, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar
publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como que a Promotoria
noticiante receba uma via da presente decisão(e-mail).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema.
Em regime de teletrabalho, Altos-PI, 28 de junho de 2021.
PAULO RUBENS PARENTE REBOUÇAS
Promotor de Justiça

5.22. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI17992
SIMP Nº 000532-308/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 46/2020
RESUMO: PEDIDO REQUERENDO A FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DE LIVRO DIDÁTICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIEMA PAZ,
LOCALIZADA EM CAMPO MAIOR-PI.
REQUERENTE: MARIO MONTEIRO DE CARVALHO FILHO
REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com base em denúncia formulada por Mário Monteiro de Carvalho Filho, solicitando: a) que
seja fiscalizado, com urgência, o destino dos livros que foram entregues a Escola Municipal Mariema Paz, localizada no município de Campo
Maio; b) De acordo com o requerente, que é professor da Escola municipal Nossa Senhora das Mercês, os alunos estão sendo prejudicados pela
falta dos livros didáticos, que após averiguar a situação junto ao MEC - FNDE obteve a resposta de que os livros foram entregues ao Município
de Campo Maior, na Escola Municipal Mariema Paz, e que os livros foram recebidos no dia 12.03.2020, pela Sra. Maria da Conceição I. Vieira; c)
seja fiscalizado o atual destino dos livros didáticos, pois os alunos estão necessitando com urgência dos mesmos.
Como providências iniciais, determinou-se: 1) Expedição de ofício à Secretaria Municipal de Educação de Campo Maior-PI, solicitando no prazo
de 10 (dez) dias corridos, informações acerca dos fatos reportados na denúncia formulada pelo reclamante Mário Monteiro de Carvalho Filho; 2)
Expedição de ofício ao Prefeito de Campo Maior-PI, solicitando no prazo de 10 (dez) dias corridos, informações acerca dos fatos reportados na
denúncia formulada pelo reclamante Mário Monteiro de Carvalho Filho (ID 2788081).
As solicitações de informações, objeto do Ofício nº 1202/2020 destinado ao Secretário Municipal de Educação, e Ofício nº 1203/2020 destinado
ao Prefeito de Campo Maior, foram envidadas por e-mail e não tiveram seu recebimento acusado (ID 2921369).
Através do despacho de ID 2939609, determinou-se: 1) Expedição de ofício à Secretaria Municipal de Educação de Campo Maior-PI, devendo
ser entregue pessoalmente, solicitando no prazo de 10 (dez) dias corridos, informações acerca dos fatos reportados na denúncia formulada pelo
reclamante Mário Monteiro de Carvalho Filho; 2) Expedição de ofício ao Prefeito de Campo Maior-PI, devendo ser entregue pessoalmente,
solicitando no prazo de 10 (dez) dias corridos, informações acerca dos fatos reportados na denúncia formulada pelo reclamante Mário Monteiro
de Carvalho Filho.
O Secretário Municipal de Educação recebeu a solicitação ministerial objeto do Ofício nº 1872/2020 (ID 3172160), mas não apresentou reposta,
conforme certidão de ID 3207742.
Considerando que o Despacho de ID 31793319, proferido no dia 11 de setembro de 2020, estava pendente de cumprimento, o feito fora chamo à
ordem, oportunidade em que, através do Despacho de ID 3572310, determinou-se o cumprimento urgente das seguintes medidas: 1) Expedição
de ofício à Sra. Maria José Andrade Santos, Secretária Municipal Educação de Campo Maior-PI, devendo ser entregue pessoalmente, solicitando
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, informações acerca dos fatos reportados na denúncia formulada pelo reclamante Mário Monteiro de
Carvalho Filho, enviando-se o mesmo ofício à Procuradoria Geral do Município, através do endereço eletrônico
pgmcampomaior2021@gmail.com, para fins de comunicação; 2) Expedição de ofício ao Prefeito de Campo Maior-PI, devendo ser entregue
pessoalmente, solicitando no prazo de 15 (quinze) dias corridos, informações acerca dos fatos reportados na denúncia formulada pelo reclamante
Mário Monteiro de Carvalho Filho, enviando-se o mesmo ofício à Procuradoria Geral do Município, através do endereço eletrônico
pgmcampomaior2021@gmail.com, para fins de comunicação.
Em resposta a solicitação ministerial objeto do Ofício nº 775/2021, o Prefeito Municipal informou que a SEMEC recebeu o mesmo expediente e já
prestou os devidos esclarecimentos, através do Ofício nº 072/2021, ratificando assim todos os termos do referido ofício.
Em resposta a solicitação ministerial objeto do Ofício nº 776/2021, a Secretaria Municipal de Educação de Campo Maior informou, em síntese: 1)
Inicialmente informamos que não aconteceu o processo de passagem do comando político e administrativo do governo passado para o atual, fato
que está inviabilizando a localização de documentos produzidos na gestão anterior, uma vez que a SEMED foi encontrada sem nenhum arquivo,
nem físico, nem eletrônico; 2) Dessa forma comunicamos que não temos registro do recebimento e entrega dos livros aos alunos da Escola
Municipal Mariema Paz no ano de 2020, que a Senhora Maria da Conceição I. Vieira não exerce mais função no município de Campo Maior; 3)
Entretanto, esclarecemos que para esse ano letivo de 2021, todos os alunos da referida escola receberam seu livro didático. (ID 3735774).
Vieram os autos para análise.
Considerando que o procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa em função de um
ilícito específico.
Considerando que no bojo do presente procedimento administrativo, não houve reiteração de requisição.
Considerando que todos os alunos da Escola Municipal Mariema Paz receberam os livros didáticos do ano letivo em curso, depreende-se que
não há necessidade que nenhuma outra medida seja adotada pelo Ministério Público no bojo do procedimento em tela. Ressalta- se, entretanto,
que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério poderá ser apurado mediante novel Procedimento Administrativo.
Desta forma, com base no que foi exposto, o Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, RESOLVE PROMOVER O
ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, com base no art. 13, caput, c/c art. 8º, III ambos da Resolução nº 174, 04/07/2017,
do Conselho Nacional do Ministério Público.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao
Ofício Circular nº 004/2017
- CGMP/PI, de 17/01/2017.
Comunique-se ao reclamante, com a informação de que desta decisão cabe recurso ao CSMP-PI, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a
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comunicação ser encaminhada pelos Correios, com aviso de recebimento que deverá ser acostado aos autos, nos termos do art. 13, caput e §§
1º e 3º da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério.
Após, não havendo apresentação de recurso, arquive-se em Promotoria de Justiça, consoante art. 13, § 4º, da Resolução n.º 174/2017 do
Conselho Nacional do Ministério Público.
Cumpra-se.
Campo Maior-PI, 14 de junho de 2021.
LUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS
Promotor de Justiça em exercício
Portaria PGJ/PI nº 1123/2021

6. OUVIDORIA
[]

6.1. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI17989
Autos do Procedimento Administrativo n° 49/2019 (SIMP n° 000033- 140/2019)
Assunto: Serviço de Iluminação Pública.
Área: Direito Civil. Direito Administrativo
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
1.RELATÓRIO
Cuida-se de Procedimento Administrativo instaurado com a finalidade de apreciar os fatos apresentados pelo Senhor Ismael Ferreira da Silva,
que presentou abaixo assinado solicitando a retirada de Chave fuzil, situada na Rua José de Sá Furtado no Bairro São Cristóvão, no intuito de
evitar maiores constrangimentos causados pelo barulho dos disparos da referida chave.
Realizada audiência extrajudicial com as partes envolvidas, o representante da ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ, comprometeu-se a realizar
vistoria in loco para definir estratégias e logo em seguida encaminhar solução para o problema em questão referente ao Bairro São Cristóvão.
Foram feitas diversas solicitações e requisições à empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, contudo sem retorno por parte
desta.
Foi encaminhado cópia dos autos ao delegado de polícia civil de Barras, a fim de apurar possível ocorrência de crime por parte da empresa que
se manteve omissa após diversas solicitações e requisições ministeriais.
Notificado o noticiante, este informou que o problema relatado por ele e demais moradores, foi devidamente solucionado.
Empós, os autos foram conclusos para apreciação. É o que tinha a relatar.
2.FUNDAMENTAÇÃO
O Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de
ajustamento de conduta celebrado; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; apurar fato que enseje a
tutela de interesses individuais indisponíveis e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico.
A Recomendação CGMP-PI n° 02/2017, que dispõe sobre a atuação extrajudicial dos membros do Ministério Público, recomenda aos Órgãos de
Execução que o procedimento administrativo se destina ao acompanhamento de fiscalização, de cunho permanente ou não, de fatos e
instituições e das políticas públicas e demais procedimentos não sujeitos a inquérito civil, instaurado pelo Ministério Público, que não tenha o
caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, em função de ilícitos específicos, bem como para acompanhar o cumprimento
de cláusulas de termo de ajuste de conduta celebrado e apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis.
Por conseguinte, adequado o procedimento adotado para apuração dos fatos postos ao conhecimento do Ministério Público para
acompanhamento.
A mesma resolução, também, traz a seguinte previsão:
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
No caso em apreciação, o procedimento administrativo foi instaurado para apreciar os fatos apresentados pelo Senhor Ismael Ferreira da Silva,
que presentou abaixo assinado solicitando a retirada de Chave fuzil, situada na Rua José de Sá Furtado no Bairro São Cristóvão, no intuito de
evitar maiores constrangimentos causados pelo barulho dos disparos da referida chave.
O noticiante informou que o problema relatado por ele e demais moradores do Bairro São Cristóvão foi devidamente solucionado.
Dessa forma, verificando que o procedimento atingiu sua finalidade já que a empresa responsável pelo fornecimento de implantação e reparo de
energia elétrica, cumpriu com o compromisso firmado em audiência extrajudicial, não existe mais necessidade de continuação do presente
procedimento. Sendo assim, a medida de arquivamento se impõe.
3. CONCLUSÃO
Destarte, não há mais a necessidade de se continuar com o presente Procedimento Administrativo, razão pela qual ARQUIVO o presente
procedimento.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público sobre arquivamento, conforme prevê o artigo 12, da Resolução n° 174/2017 do CSMP.
Diligências necessárias.
Promova-se a baixa registral, inclusive no SIMP. Cumpra-se. Barras/PI, sexta-feira, 30 de abril de 2021.
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça

7. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

7.1. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO.17981
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO.
REFERÊNCIA: Acordo de Cooperação Técnica n° 08/2021/MPPI
PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJ n° 05.805.924/0001-89;
AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ - ATI/ CNPJ: 08.839.135/0001-57
REPRESENTANTES:
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES - PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
ANTÔNIO TORRES DA PAZ - DIRETOR DA ATI
OBJETO: Estabelecer cooperação mútua entre o Ministério Público do Estado do Piauí - MPPI, por intermédio da Procuradoria Geral de Justiça,
e Agência de Tecnologia da Info ATI, por intermédio da SEAPREV, a fim de possibilitar de serviços de emissão dos certificados digitais por
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demanda durante a vigência do instrumento para membros e computadores servidores; e a participação de colaboradores da ATI e SEADPREV
em cursos e capacitações do Ministério Público.
VIGÊNCIA: Da publicação a 60 meses.
FUNDAMENTO LEGAL:Lei n°8.666/1993.
DATA DA ASSINATURA:29 de junho de 2021.
GESTOR: A ser designado pela PGJ
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: SEI: 19.21.0438.0004515/2020-48

8. GESTÃO DE PESSOAS
[]

8.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 17980
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 354/2021
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso III, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
CONCEDER 01 (um) dia e ½ (meio) de folga, nos dias 02 e 12 de julho de 2021, à servidora comissionada GABRIELLA ROCHA GOMES,
Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15123, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, nos termos do art. 14 do Ato
PGJ/PI nº 985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 20 de dezembro de 2020, sem que
recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina (PI), 29 de junho de 2021.
ROSANGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
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