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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
[]

1.1. PAUTA DA 1343ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 06
DE AGOSTO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS, EM AMBIENTE HIBRÍDO. 18588
PAUTA DA 1343ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 09:00
HORAS, EM AMBIENTE HIBRÍDO.
1. APRECIAÇÃODA ATA DA 1342ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2021,
ENCAMINHADACÓPIADOEXTRATOAOSCONSELHEIROS.
2. JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1 PROCESSOS COM PEDIDO DE VISTAS
2.1.1Notícia de Fato (SIMP n° 000386-174/2019). Processo físico. Origem: 2ªPromotoria 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. Relator:Dr.HosaíasMatos de Oliveira.Voto-vista: Dr.CleandroAlves de Moura.
2.2 RELATOR DRA. LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO
2.2.1 ProcedimentoAdminstrativonº 11/2021 (SIMP Nº 000687-161/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça deEsperantina PI. Assunto: Apurar reclamação apresentada pelo Sr. Lourival Bezerra Freitas, relatando que o Município de Esperantina - PI não responde aos
requerimentos de informações e documentos formulados por ele. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Adriano Fontenele
Santos.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.2 ProcedimentoAdminstrativonº 32/2020 (SIMP Nº 000182-107/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras - Pl.
Assunto: Apurar suposta inobservância de Decretos Estaduais por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social de Oeiras - PI, ao
promover o retorno às atividades dos servidores municipais lotados nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:VandoDa Silva Marques.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.3 ProcedimentoAdminstrativonº 36/2020 (SIMP Nº 000044-030/2020). Processo físico. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina - Pl.
Assunto:Viabilizar tratamento especializado a paciente que apresenta dependência química, através de Gerência de Saúde Mental da FMS.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:EnyMarcos Vieira Pontes.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.4 ProcedimentoAdminstrativonº 018/2021 (SIMP Nº 000043-030/2021). Processo físico. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina — Pl.
Assunto: Apurarpossíveis irregularidades atinentes à redução do número de UBS para atendimento exclusivamentede pacientescom sintomas
gripais em Teresina - PI, em comparação com o ano de 2020. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:EnyMarcos Vieira
Pontes.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.5 Inquérito Civil (SIMP Nº 000037-172/2017). Processo eletrônico. Origem: 24ª Promotoria de Teresina - PI. Assunto: Apurar a existência de
terreno baldio localizado na Rua DoutorArêaLeão, ao lado do nº 1983, bairro Monte Castelo, que estaria servindo como depósito de lixo a céu
aberto. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça:GiannyVieira De Carvalho.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.6 Inquérito Civil nº 30/2018 (SIMP Nº 000295-027/2017). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina — Pl. Assunto:
Viabilizar a capacitação dos profissionais do Serviço de Atendimento da Mulher Vítima de Violência Sexual - SAMVVIS quanto ao acolhimento
das pacientes e aos aspectos médicos, jurídicos e éticos do aborto. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:EnyMarcos Vieira
Pontes.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.7 Inquérito Civil (SIMP nº 000038-081/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus - PI. Assunto: Acompanhar
a elaboração e implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo — PMASE no Município de Bom Jesus - PI. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Márcio Giorgi Carcará Rocha.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.8 Inquérito Civil nº 04/2019 (SIMP Nº 000312-292/2019). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Padre Marcos - PI. Assunto:
Apurar suposta prática de nepotismo na administração do Município de Vila Nova do Piauí - PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de
Justiça:TallitaLuzia Bezerra Araújo.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.9 Inquérito Civil (SIMP nº 000711-237/2019). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto: Apurar a
prestação de contas do Município de Ribeira do Piauí - PI, exercício de 2012, especialmente, no tocante ao acompanhamento de devolução de
cheques sem provisão de fundos, por parte da Sra. Irene Mendes Da SilvaCronemberger. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça:
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.10 Inquérito Civil nº 25/2020 (SIMP nº 000166-101/2018). Processo Eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano — Pl. Assunto:
Apurar o descumprimento da Lei Municipal n° 314/2014, que trata acerca do reajuste salarialdos servidoresmunicipais de Francisco Ayres — Pl.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José deArimateaDourado Leão.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.11 ProcedimentoAdminstrativonº 45/2020 (SIMP Nº 000021-107/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras - PI.
Assunto: Apurar suposta negligência do Coordenador Médico do SAMU em Oeiras - PI, Dr. Fabrício Melo, quanto à morosidade na autorização
de transferência de paciente, em regime de urgência. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:VandoDa Silva Marques.Relatora: Dra.
Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.12 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (SIMP nº 000071-065/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba —
Pl. Assunto: Apurar possível assédio moral no ambiente de trabalho, perpetrado pela Secretária de Saúde do Município de Parnaíba - PI.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: AntenorFilgueirasLôboNeto.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.13 Inquérito Civil nº 18/2019 (SIMP Nº 000289-201/2018). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Cristino Castro - PI. Assunto:
Apurar possível ocorrência de acumulação ilícita de cargos na Escola Família Agrícola Vale do Gurgueia, localizada no Município de Cristino
Castro - PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Roberto Monteiro Carvalho.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.14 Inquérito Civil nº 16/2021 (SIMP nº 000022-361/2021). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria deJustiça de Picos — Pl. Assunto:
Apurar notícia de que o Município de Bocaina - PI não teria dado a devida publicidade ao Processo Licitatório, modalidade Pregão Presencial n°
007/2020. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline RamalhoSerejoda Silva.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.15 Inquérito Civil (SIMP Nº 000806-166/2016). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Água Branca - PI. Assunto: Apurar
supostas irregularidades no convênio celebrado entre o Governo do Estado do Piauí e o Município de Hugo Napoleão - PI, para realização dos
festejos na referida municipalidade, no mês de outubro de 2013. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Mário Alexandre Costa
Normando.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.16 Inquérito Civil (SIMP Nº 000479-166/2015). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Água Branca - PI. Assunto: Apurar
eventual prática de ato de improbidade administrativa por parte dos gestores de Água Branca, Olho D'água, Lagoinha do Piauí e Hugo Napoleão,
que contrataram diretamente advogados, através de procedimentos de inexigibilidade de licitação, para exercer atividades típicas deProcurador
do Município. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Mário AlexandreCosta Normando.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.17 Inquérito Civil nº 02/2020 (SIMP nº 000207-140/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras - PI. Assunto:
Apurar supostas irregularidadesperpetradas pelo gestor Francisco Marques da Silva, enquanto Prefeito Municipal de Barras - PI, no exercício
financeiro de 2011. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:GlécioPaulino Setúbal da Cunha e Silva.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos
Santos Galvão.
2.2.18 Inquérito Civil nº (SIMP nº 000494-237/2018). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes - PI. Assunto:
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Apurar suposta inconsistência na divergência de saldos apresentada ao Tribunal de Contas do Estado peloMunicípio de Conceição do Canindé PI, exercício de 2006. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo.Relatora: Dra. Lenir
Gomes dos Santos Galvão.
2.2.19 Inquérito Civil nº 004/2015 (SIMP nº 000474-212/2017). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras - PI. Assunto: Apurar
saques irregulares da conta do Fundo Municipal de Seguridade Social de São Julião - PI, por parte doex-gestor, no ano de 2012. Promoção de
Arquivamento. Promotor deJustiça: Eduardo Palácio Rocha.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.20 ProcedimentoAdminstrativonº 49/2020 (SIMP nº 000037-107/2020). Processo eletrônico. Assunto: Apurar a criação de porcos e bodes em
chiqueiros existentes na residênciado Sr. Expedito da Silva, no Município de Oeiras - PI, provocando mau cheiro, e, consequentemente,
propiciando a proliferação de doenças nas adjacências. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:VandoDa Silva Marques.Relatora: Dra.
Lenir Gomes dosSantos Galvão.
2.2.21 Inquérito Civil nº 57/2018 (SIMP Nº 000039-107/2018). Processo eletrônico. Assunto: Apurar irregularidades no matadouro público
municipal de Santa Rosa do Piauí - PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:Vandoda Silva Marques.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos
Santos Galvão.
2.2.22 Inquérito Civil nº 93/2019 (SIMP Nº 000358-107/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras - PI. Assunto:
Apurar o funcionamento do serviço de vigilância privada, sem porte de armas, que realiza a guarda de imóveis residenciais ou comerciais e
percebe remunerações, no entanto, sem regulamentação legal para o serviço de "vigia noturno", atuando na clandestinidade. Promoção
deArquivamento. Promotor de Justiça:Vandoda Silva Marques.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.23 Inquérito Civil (SIMP nº 000008-158/2015). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Alto Longá - PI. Assunto: Averiguar a
estrutura física e os recursos humanos do Hospital Municipal José Vieira Gomes, com sede em Alto Longá - PI. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Denise Costa Aguiar.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.24 PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL Nº 10/2017 (SIMP nº 000005-216/2017). Processo físico. Origem: Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO. Assunto: Apurar suposto esquema de desvio de dinheiro público e fraudesàlicitações
envolvendo contratos celebrados pelo Estado do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:LenaraBatista Carvalho Porto.Relatora:
Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.25 PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL Nº 14/2017 (SIMP nº 000008-216/2017). Processo físico. Origem: Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO. Assunto: Apurar fatos que, em tese, constituem crimes de fraude à licitação, lavagem de
dinheiro e organização criminosa, envolvendo a empresa AFG Construções e Serviços, referente a contratos firmados com o Estado do Piauí.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:LenaraBatista Carvalho Porto.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.26 Inquérito Civil PÚBLICO Nº 25/2020 (SIMP Nº 001144-177/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença Do
Piauí - PI. Assunto: Investigar possíveis irregularidades no funcionamento e no suposto comprometimento da estrutura física da Unidade Escolar
Oto Martins Veloso, situada no Município de Valença do Piauí - PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: José William Pereira
Luz.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.27 Inquérito Civil (SIMP nº 000151-172/2019). Processo eletrônico. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina - PI. Assunto: Apurar
suposta ocorrência de poluição sonora em decorrênciadas atividades do empreendimento "Dom Nelore", bem como a realização de eventos sem
o devido projeto de adequação acústica no estabelecimento, localizado na Av. Joaquim Nelson, nesta Capital. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça:GiannyVieira De Carvalho.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.28 Inquérito Civil nº 29/2021 (SIMP nº 000104-107/2021). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras - PI. Assunto:
Apurar eventuais irregularidades na prestação de contas relativa ao Convênio nº 702247/2008, firmadoentre o Governo do Estado do Piauí e o
Ministério da Integração Nacional. Declínio de Atribuições. Promotor de Justiça:VandoDa Silva Marques.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos
Galvão.
2.2.29 NOTÍCIA DE FATO Nº 60/2021 (SIMP nº 000071-107/2021). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras - PI.
Assunto: Apurar contratação temporária realizada pelo município de São João da Varjota - PI, supostamente fora das hipóteses
excepcionalmente previstas em lei. Recurso. Promotor de Justiça:VandoDa Silva Marques.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.2.30 NOTÍCIA DE FATO Nº 64/2021 (SIMP nº 000081-107/2021). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras - PI.
Assunto: Apurar contratação temporária realizada pelo município de São João da Varjota - PI, supostamente fora das hipóteses
excepcionalmente previstas em lei. Recurso. Promotor de Justiça:VandoDa Silva Marques.Relatora: Dra. Lenir Gomes dos Santos Galvão.
2.3 RELATORA DRA. IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
2.3.1Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC n° 000029-226/2021). Processo Eletrônico. Interessados: Dr. RodrigoRoppide Oliveira,
Promotor de Justiça titular da 51º Promotoria de Justiça deTeresina e Dr. Plínio Fabrício de Carvalho Fontes, Promotor de Justiça titular da 6ª
Promotoria de Justiça de Teresina, ambas Promotorias de Justiça de entrância Final. Assunto: Remoção por permuta.Relatora:
Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.2 Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC N° 000031-226/2021). Processo Eletrônico. Interessada: Dra.ItanieliRotondoSá.
Assunto:Licença para tratamento da própria saúde superior a 15 (quinze) dias.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.3 Inquérito Civil (SIMP n° 001538-229/2018). Processo Eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI. Assunto: Utilização de
viatura da Polícia Militar, no dia 23 de setembro de 2018, transportando pessoas - simpatizantes da candidatura do presidenciável Jair Bolsonaro
- que participavam do evento eleitoral "Carreata do Bolsonaro" na cidade de Matias Olímpio. Homologação de Acordo de Não Persecução Cível
(ANPC).Promotor de Justiça: Carlos RogérioBeserrada Silva.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.4 Inquérito Civil (SIMP nº 000295-212/2019). Processo Físico. Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto:Apurar supostas
irregularidades ocorridas na carta-convite nº 01/2006, implementada pelo município de Fronteiras-PI.Promoção de Arquivamento.Promotora de
Justiça:Karine Araruna Xavier.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.5Inquérito Civil (SIMP nº 000295-212/2019). Processo Físico. Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto:Apurar supostas
irregularidades ocorridas na carta-convite nº 01/2006, implementada pelo município de Fronteiras-PI.Promoção de Arquivamento.Promotora de
Justiça:Karine Araruna Xavier.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.6Inquérito Civil (SIMP nº 000310-212/2019).Processo Físico. Origem:Promotoria Justiça de Fronteiras-PI. Assunto:Apurar suposta
contratação de servidores sem concurso público pela Câmara de Vereadores de Fronteiras no ano de 2004.Promoção de Arquivamento.
Promotora de Justiça: Karine Araruna Xavier.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.7 Inquérito Civil (SIMP nº 000337-212/2019). Processo Físico. Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto:Apurar suposta
ocorrência denepotismo na Prefeitura e Câmara de Vereadores de Fronteiras-PI no ano de 2008.Promoção de Arquivamento. Promotora de
Justiça:Karine Araruna Xavier.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.8Inquérito Civil (SIMP nº 000101-172/2018). Processo Eletrônico. Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina - Meio Ambiente.
Assunto:Necessidade de sinalização em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil "Emerson de Jesus Silva" mediante instalação de faixa
de pedestre elevada. Promoção dearquivamento. Promotora de Justiça:GiannyVieira de Carvalho.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares
Rodrigues.
2.3.9 Inquérito Civil (SIMP n° 000433-172/2018). Processo Físico. Origem: 24° Promotoria de Justiça de Teresina - Meio
Ambiente.Assunto:Investigar as condições de segurança e funcionamento de sistemas de armazenamento e distribuição de derivados e petróleo
dos postos de gasolina no Município de Teresina.Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:GiannyVieira de Carvalho.Relatora:
Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.10 Inquérito Civil(SIMP n°000125-109/2019). Processo Eletrônico. Origem: 4° Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: Apurar o ingresso
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e permanência de crianças e adolescentes, desacompanhados deseus 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
São João da Varjota/PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:Vandoda Silva Marques.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares
Rodrigues.
2.3.11 Inquérito Civil (SIMP N° 001171-177/2019). Processo Eletrônico. Origem: 2° Promotoria de Justiça de Valença-PI. Assunto:Apurar o
funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Novo Oriente do Piauí/PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José William
Pereira Luz.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.12Inquérito Civil (SIMP n° 000023-022/2015). Processo Eletrônico. Origem: 48° Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:Apurar
supostos atos de improbidade administrativa no âmbito da Polícia Civil do Piauí no tocante à prestação de serviços e adequação de
infraestrutura.Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça:DeborahAbbadeBrasil de Carvalho.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares
Rodrigues.
2.3.13 Procedimento Investigatório Criminal (SIMP nº000085-046/2020). Processo Físico. Origem:6° Promotoria De Justiça de Teresina-PI.
Assunto: Apurar ilícito tributário de ausência de estorno de crédito do ICMS perpetrado pela empresa ENGUIA GEN PI LTDA. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Plínio Fabrício de Carvalho Fontes.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.14 Inquérito Civil (SIMP Nº 000981-177/2019).Processo Físico. Origem:28° Promotoria De Justiça de Valença do Piauí-PI.Assunto: Apurar
possíveis irregularidades no procedimento licitatório (pregão presencial n° 40/2019) realizado no município de Pimenteiras-PI. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Rafael Maia Carvalho.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.15 Inquérito Civil (SIMP N° 000954-166/2016). Processo Físico.Origem: Promotoria de Justiça de Água Branca.Asssunto:Apurarsuposta
utilização irregular de mão de obra pública por parte do Prefeito do município de Lagoinha-PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:
Mário Alexandre Costa Normando.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.16 Inquérito Civil(SIMP N°001151-109/2015). Processo Físico.Origem: 42° Promotoria de Teresina-PI. Assunto: Averiguar possíveis
irregularidades na reforma da ponte Juscelino Kubitscheck com a construção da "ponte do meio. Promoção de Arquivamento. Promotora de
Justiça: LuísaCynobellinaA. Lacerda Andrade.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.17 Procedimento Preparatório (SIMP N° 000188-107/2020). Processo Eletrônico.Origem: 2° Promotoria de Justiça de Oeiras-PI.Assunto:
Apurar supostos atos de improbidade administrativa atinentes ao uso indevido de bens públicos municipais, pelo Prefeito Municipal de São Miguel
do Fidalgo-PI, em reuniões políticas ocorridas naquela municipalidade. Promoção de Arquivamento.Promotor de Justiça:Vandoda Silva
Marques.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.18 Inquérito Civil (SIMP N° 000306-107/2019). Processo Eletrônico. Origem:2° Promotoria de Justiça de Oeiras-PI.Assunto: Apurar possível
omissão da Prefeitura Municipal de Colônia do Piauí no fornecimento de transporte e/ou ajuda de custo para o deslocamento de pacientes que
fazem tratamento de hemodiálise no município de Picos-PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:Vandoda Silva Marques.Relatora:
Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.19Inquérito Civil (SIMP N° 000492-166/2015). Processo Eletrônico. Origem:Promotoria de Justiça de Água Branca.Assunto: Apurar possíveis
irregularidades praticadas pela prefeitura de Hugo Napoleão-PI na contratação da empresa "EstilloTransportee Locações LTDA". Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça:Mário Alexandre Costa Normando.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.20 Inquérito Civil (SIMP N°000592-210/2018). Processo Eletrônico. Origem:Promotoria de Avelino Lopes-PI.Assunto: Apurar ocorrência de
comportamentos incomuns de adolescentes na Unidade Escolar Dra.EstelitaGuerra em Curimatá-PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de
Justiça:Luciano Lopes Sales.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.21 Procedimento Investigatório Criminal (SIMP Nº 000220-181/2019). Processo Eletrônico. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Pedro II PI.Assunto: Apurar suposta prática de crime de homicídio culposo praticado contra o recém-nascido D.M., resultante, possivelmente, da
negligência dos cuidados médicos da equipe do Hospital JosefinaGetiranaNeta, localizado em Pedro II. Promoção de Arquivamento. Promotora
de Justiça Karla Daniela Furtado Maia Carvalho.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.22Procedimento Investigatório Criminal (SIMP Nº 000698-181/2019). Processo Eletrônico. Origem: 1° Promotoria de Justiça de Pedro II -PI.
Assunto: Apurar suposta prática de crime de homicídio culposo do recém-nascido L.B.R.J., resultante, possivelmente,da negligência dos cuidados
médicos da equipe do Hospital Santa Cruz, localizado em Pedro II - PI. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça Karla Daniela Furtado
Maia Carvalho.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.23 Inquérito Civil (SIMP Nº 001304-019/2018). Processo Físico. Origem: 36° Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:Apurar possível
irregularidade na obra de pavimentação asfáltica em tratamento entre o Povoado Amparo até o PovoadoBolena, na PI 113, estrada de Joséde
Freitas, iniciada em 2015, porém posteriormente paralisada. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:EdilsomFarias.Relatora:
Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.24 Procedimento Investigatório Criminal (SIMP Nº 000069-046/2015). Processo Físico. Origem: 6° Promotoria de Teresina-Piauí (GRINCOT Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária). Assunto: Apurar suposta ocorrência dos crimes de sonegação fiscal
e concussão tributária. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Plínio Fabrício de Carvalho Fontes.Relatora: Dra.IvaneideAssunção
Tavares Rodrigues.
2.3.25Procedimento Investigatório Criminal (SIMP Nº 000046-216/2020). Processo Físico. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado - GAECO/MP-PI. Assunto: Apurar possível organização criminosa envolvida com crimes conta a administração pública, tendo
por entidade lesada a Secretaria de Justiça do Estado do Piauí. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José William
PereiraLuz.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.26Procedimento Investigatório Criminal (SIMP Nº 000013-216/2017). Processo Físico.Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado - GAECO/MP-PI. Assunto: Apurarsuposta prática de grupo de anestesistas que fixavam artificialmente os preços do mercado
para ter controle da rede de fornecedores de serviço essencial. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:LenaraBatista Carvalho
Porto.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.27Procedimento Investigatório Criminal. (SIMP Nº 000283-228/2018). Processo Físico.Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado - GAECO/MP-PI. Assunto: Apurar fatos que supostamente caracterizam crimes de corrupção ativa, passiva e associação
criminosa possivelmente praticados por agentes públicos da Prefeitura Municipal de Teresina em concurso com os representantes das empresas
Grupo Consist,DibuteLTDA e C. G. da Silva Padilha na contratação de softwares para controle de empréstimos consignados. Promoção de
Arquivamento. Promotora de Justiça:LenaraBatista Carvalho Porto.Relatora: Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.3.28 Inquérito Civil (SIMP N° 000171-292/2019). Processo Eletrônico.Origem: Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI.Assunto:Averiguar
supostas fraudes no Concurso Público Municipal regulado pelo Edital n. 01/2015, realizado pelo Instituto Machado de Assis, para provimento de
vagas junto ao Município de Belém do Piauí.Promoção de Arquivamento.Promotora de Justiça:TalittaLuzia Bezerra Araújo.Relatora:
Dra.IvaneideAssunção Tavares Rodrigues.
2.4 RELATORA DRA.MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
2.4.1 Inquérito civil nº 26/2017 (SIMP nº 000001-182/2017). Processoeletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto:
Nomeação de parentes pelo prefeito municipal de Lagoa de São Francisco, em afronta aos termos da Súmula Vinculante nº 13 do STF.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Avelar Marinho Fortes do Rêgo.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.2 Inquérito civil (SIMP nº 000028-164/2018). Processo físico. Origem: Promotoria de
Justiça de Batalha. Assunto: Apurar notícia de irregularidade na estrada que dá acesso ao terrenode nomePetisqueiro, zona rural de Batalha,
consistente em obstrução realizada pela Sra. Antônia Ferreira da Silva. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Silas Sereno
Lopes.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
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2.4.3Inquérito civil nº 04/2016 (SIMP nº 000021-215/2016). Processo eletrônico. Origem: Grupo de Atuação Especial de Regularização Fundiária
de Combate à Grilagem (GERCOG). Assunto: Apuração de suposta apropriação/transferência de terras devolutas do Estado doPiauí. Promoção
de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr. Maurício Gomes de Souza.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.4 Inquérito civil nº 58/2008 (SIMP nº 000308-212/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras. Assunto: Investigar e
combater o nepotismo nas Prefeituras e Câmaras de Vereadores das cidades de Alegrete do Piauí e São Julião. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Dra. Karine Araruna Xavier.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.5 Inquérito civil nº 10/2020 (SIMP nº 000479-274/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Manoel Emídio. Assunto: Apurar
se o Município de Eliseu Martins está pagando em dia os salários e verbas indenizatórias dos servidores públicos. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Dr. Régis de Moraes Marinho.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.6 Inquérito civil nº 15/2014 (SIMP nº 000016-025/2014). Processo eletrônico. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
suposto descumprimento de ordem de interdição de casa de show por servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Promoção de
arquivamento. Promotor de Justiça: Dr.CleandroAlves de Moura.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.7 Inquérito civil nº 05/2017 (SIMP nº 000007-027/2017). Processo físico. Origem: 12ª
Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Acompanhar o acesso de paciente a procedimento de reconstrução microcirúrgica através de
Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr.EnyMarcos Vieira Pontes.Relatora: Dra. Martha Celina
de Oliveira Nunes.
2.4.8 Inquérito civil nº 28/2017 (SIMP nº 000016-034/2019). Processo eletrônico. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar
eventual desrespeito à identidade de gênero e à orientação sexual de usuários da Rede de Educação Municipal deNazária. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Dra.MyrianGonçalves Pereira do Lago.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.9 Inquérito civil nº 06/2019 (SIMP nº 000025-004/2019). Processo físico. Origem: 32ª
Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar a ocorrência de episódio de violência durante o jogo ALTOS (PI) x ABC (RN), ocorrido em
27/01/2019, noEstádio Lindolfo Monteiro. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Maria das Graças do Monte Teixeira.Relatora:
Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.10 Inquérito civil (SIMP nº 000037-225/2017). Processo físico. Origem: 56ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurar reclamação de
suposto tratamento privilegiado a presos da Penitenciária Prof. José Ribamar Leite. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Liana
Maria Melo Lages.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.11 Inquérito civil nº 62/2020 (SIMP nº 000124-340/2020). Processo eletrônico. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
Apurar suposta ausência de funcionários em instituição de acolhimento durante a pandemia. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Dra.JoselisseNunes de Carvalho Costa.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.12 Inquérito civil nº 46/2017 (SIMP nº 000125-027/2017). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Apurara
existência e as causas de possível demanda reprimida no serviço de radiologia na ClínicaBionuclear, conveniada ao Sistema Único de Saúde
(SUS), através do Contrato de Assistência nº 03/2016-SMS. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr.EnyMarcos Vieira
Pontes.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.13 Inquérito civil nº 13/2019 (SIMP nº 000149-105/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: Apurar
possível morosidade por parte do Hospital RegionalDeolindoCouto, na realização de cirurgia plástica em paciente
que sofreu rompimento do tendão do dedo esquerdo em virtude de acidente, com risco de perda dos movimentos da parte lesionada. Promoção
de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr.VandodaSilva Marques.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.14 Inquérito civil nº 02/2018 (SIMP nº 000235-212/2018). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras. Assunto:
Fiscalizar/acompanhar o Plano Municipal deAtendimento Socioeducativo de Alegrete do Piauí. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça:
Dr. Eduardo Palácio Rocha.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.15 Inquérito civil nº 11/2005 (SIMP nº 000298-212/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras. Assunto: Acompanhar
o planejamento, a execução orçamentária, a prestação de contas do Município de Alegrete do Piauí, bem como sua organização administrativa.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Karine Araruna Xavier.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.16 Inquérito civil nº 65/2007 (SIMP nº 000312-212/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Fronteiras. Assunto: Apurar
possíveis irregularidades na construção da barragem Catingueira pela empresa Itapissuma S/A, no Município de Fronteiras. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Dra. Karine Araruna Xavier.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.17 Inquérito civil nº 14/2020 (SIMP nº 000519-361/2019).Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Criação do
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Picos, instituído pela Lei nº 2.401/2011. Promoção de arquivamento. Promotora de
Justiça: Dra. Micheline RamalhoSerejoda Silva.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.18 Procedimento preparatório nº 35/2020 (SIMP nº 000045-030/2020). Processo físico. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina.
Assunto: Apurar possíveis irregularidades em face da sobrecarga de trabalho imposta a médico plantonista da Maternidade Wall Ferraz CIAMCA. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Dr.EnyMarcos Viera Pontes.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.19 Inquérito civil nº 02/2020 (SIMP nº 000027-065/2015). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: Apurar
reclamação de possível falha no fornecimento de energia elétrica no bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Dr.Cristiano Farias Peixoto.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.20 Procedimento investigatório criminal nº 03/2017 (SIMP nº 000034-225/2017). Processo físico. Origem: Grupo de Atuação Especial de
Controle Externo da Atividade Policial (GACEP). Assunto: Omissão de providências para evitar danos (CPM - 199), abandono de posto e de
outros crimes em serviço. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra.FabríciaBarbosa de Oliveira.Relatora: Dra. Martha Celina de
Oliveira Nunes.
2.4.21Procedimento investigatório criminal nº 11/2017 (SIMP nº 000006-216/2017). Processo físico. Origem: Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado (GAECO). Assunto: Apurar suposta atuação de organização criminosa em fraudes licitatórias em empresa
pública. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Dra.LenaraBatista Carvalho Porto.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.22 Notícia de fato (SIMP nº 000391-361/2020). Processo eletrônico. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Apurar possíveis
irregularidades na validação de diplomas de conclusão de curso superior. Declínio de atribuição. Promotor de Justiça: Dr. Antônio César
Gonçalves Barbosa.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.23 Procedimento administrativo nº 04/2020 (SIMP nº 000105-156/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos.
Assunto: Apurar denúncia de recusa de matrícula escolar pela Secretaria Municipal de Educação de Altos. Promoção de arquivamento. Promotor
de Justiça: Dr. Paulo Rubens Parente Rebouças.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.4.24 Inquérito civil nº 06/2020 (SIMP nº 000480-274/2019). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Manoel Emídio. Assunto: Verificar
possíveis maus-tratos a adolescente, e se o pai deste tem condições de permanecer com a sua guarda. Promoção de arquivamento. Promotor de
Justiça: Dr. Régis de Moraes Marinho.Relatora: Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes.
2.5 RELATOR DR. FERNANDO MELO FERRO GOMES
2.5.1Processo Administrativo - GEDOC nº 000028-226/2021. Processo eletrônico. Origem: Conselho Superior do Ministério Público. Assunto:
Permuta entre Promotores de Justiça. Interessadas:JoselisseNunes de Carvalho e Ana Isabel de Alencar Mota Dias.Relator: Fernando Melo
Ferro Gomes.
2.6 RELATORA DRA. RAQUEL DE NAZARÉ PINTO COSTA NORMANDO
2.6.1 Procedimento de Gestão Administrativa - GEDOC nº 000027-226/2021. Processo eletrônico.Assunto: Remoção por permuta. Interessados:
Luiz Antônio França Gomes, Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça de Miguel Alves e Luana Azeredo Alves, Promotora de Justiça
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titular da 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca.Relatora: Raquel deNazaré Costa Normando
2.6.2 Procedimento de Gestão Administrativa - GEDOC nº 00030-226/2021. Processo eletrônico. Origem: Procuradoria Geral de Justiça. Assunto:
Licença para tratamento de saúde. Interessado: Promotor de JustiçaAntonioTavares dos Santos.Relatora: Raquel de Nazaré Costa Normando
2.6.3 Procedimento de Gestão Administrativa - GEDOC nº 000080-226/2019. Processo físico. Origem: Conselho Superior do Ministério Público
do Piauí. Assunto: Requerimento Administrativo. Interessados:CleytonSoares da Costa e Silva e Outros.Relatora: Raquel de Nazaré Costa
Normando
2.6.4 Inquérito Civil (SIMP: 001019-361/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos-PI. Assunto: Averiguar suposto
caso de nepotismo, derivado da contratação de Jurandir Martins dos Santos, pai do atual gestor de Santa Cruz do Piauí, o Sr. Francisco Barroso,
para ocupar o cargo de chefe de gabinete. Promoção de Arquivamento. Promotora de Justiça: Micheline RamalhoSerejoda Silva.Relatora: Raquel
de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.5 Inquérito Civil (SIMP: 000305-166/2020). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto:Apurar usode
maquinários públicos para retirada de entulhos em obra particular, tendo como beneficiário o Sr.HildoSoares de Oliveira, à época, Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico no município de Água Branca-PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Mario Alexandre
Costa Normando.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.6 Inquérito Civil (SIMP: 000344-156/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: Apurar possíveis
fugas ocorridas na Colônia Agrícola Major César, no Município de Altos/PI. Promoção de Arquivamento. Promotorde Justiça: Paulo Rubens
Parente Rebouças.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.7 Inquérito Civil (SIMP: 000069-027/2020). Processo físico. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Solicitar providências
para a realização de cirurgia ortopédica, no Hospital Getúlio Vargas. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:EnyMarcos Vieira
Pontes.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.8 Inquérito Civil (SIMP: 000068-004/2018). Processo físico. Origem:32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Apurar existência ou
não de práticasinfrativasàs relações de consumo, por parte do HospitalProntomed, especialmente no que diz respeito a má prestação de serviços
e ao número inadequado de fisioterapeutas com atuação nos leitos dasUTI's. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Maria das Graças
do Monte Teixeira. Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.9 Inquérito Civil (SIMP: 000075-030/2021). Processo físico. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Apurar eventual
descumprimento das medidas sanitárias restritivas no combate ao Coronavírus pela realização de concurso público da Polícia Militar do Estado
do Piauí. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:EnyMarcos Vieira Pontes.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.10 Inquérito Civil (SIMP: 000123-164/2017). Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: Investigar notícia
deintrafegabilidadee necessidade de recuperação da estrada que liga as comunidades Estreitos eIus, zona rural de Batalha-PI. Promoção de
Arquivamento. Promotora de Justiça: Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.11 Inquérito Civil (SIMP: 000450-246/2018). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: Acompanhar e
fiscalizar a elaboração e a implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Madeiro - PI. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Adriano Fontenele Santos.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.12 Inquérito Civil (SIMP: 000234-212/2018). Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto: Acompanhar e
fiscalizar a elaboração e a implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Fronteiras - PI. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Eduardo Palácio Rocha.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.13 Inquérito Civil (SIMP: 000236-212/2018). Processo físico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Fronteiras-PI. Assunto: Acompanhar e
fiscalizar a elaboração e a implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Fronteiras - PI. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça:Eduardo Palácio Rocha.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.14 Inquérito Civil (SIMP: 000209-340/2020). Processo eletrônico. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Apurar notícia
dada pelo III Conselho Tutelar deTeresina, informando que o aparelho de telefone do Plantão vem apresentando defeito sem o devido reparo.
Promoção de Arquivamento. Promotora deJustiça:JoselisseNunes de Carvalho Costa.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.15Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000057-344/2020). Processo eletrônico. Origem: 36ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:
Apurar possível ato de improbidade consistente em inexistência de prestação de contas deex-gestorade unidadeescolar.Promoçãode
Arquivamento. Promotor de Justiça:EdilsomFarias.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.16 Inquérito Civil (SIMP: 000517-161/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto:
Apurarsuposta irregularidade na permuta da professora F.S.L. Tendo em vista que referida servidora é efetiva do Município de Joaquim Pires e foi
permutada para o Município do Morro do Chapéu, exercendo função diversa para qual prestou concurso público, bem comovem cumulando
remuneração dos dois Municípios. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Adriano Fontenele Santos.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré
Pinto Costa Normando
2.6.17 Inquérito Civil (SIMP: 000429-237/2020). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: Apurar
possível irregularidade cometida pelo Prefeito de Ribeira do Piauí/PI ao estimular e participar de aglomerações, contrariando seu próprio Decreto
Municipal Nº 006/2020, Art. 10º, Decretos 007 e 008/2020, Decreto Municipal nº 011/2020, Art. 2º, bem como também desobedecendo todas as
normas dos Decretos Estadual, Federal e recomendações do Ministério da Saúde no combate ao Coronavírus (COVID-19), que transformou o
País e o mundo em estado de pandemia.Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Emmanuelle Martins N.D.RodriguesBelo. Relatora:
Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.18 Inquérito Civil (SIMP: 000063-306/2017). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: Apurar o
funcionamento regular do CAPS-I do Município de Luzilândia, bem como as melhorias na infraestrutura do órgão. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça: Carlos RogérioBeserrada Silva.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.19 Inquérito Civil (SIMP: 000305-229/2018). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI. Assunto: Averiguar
acordo celebrado no processo executivo nº 0000490-41.2014.8.18.0103 proposto pela empresa ManAtinAmericaindústria e comércio de veículos
LTDA contra o município de Matias Olímpio-PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Carlos RogérioBeserrada Silva.Relatora: Dra.
Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.20 Inquérito Civil (SIMP: 000193-319/2018). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de MarcosParente-PI. Assunto: Apurar
impossibilidade de acesso à água encanada pelos moradores do Loteamento Frei JoséApicellaem Marcos Parente/PI. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: João Batista de Castro Filho.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.21 Inquérito Civil (SIMP: 000042-237/2019). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: Apurar
situação de descaso a Escola Municipal ABDIAS MORAIS, localizada no povoado Maracujá, zona rural de Socorro do Piauí-PI. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Emmanuelle Martins N.D.RodriguesBelo.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.22 Inquérito Civil (SIMP: 000329-182/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: Apurar defeitos na
qualidade da energia elétrica disponibilizada pela concessionária às unidades domiciliares situadas no bairro São Gonçalo, cidade de Lagoa de
São Francisco, em face de problemas de tensão e oscilação. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Avelar Marinho Fortes do
Rêgo.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.23 Inquérito Civil (SIMP: 000267-156/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: Acompanhar
Inspeção na Unidade de Saúde José Gil Barbosa. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Paulo Rubens Parente Rebouças.Relatora:
Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.24 Inquérito Civil (SIMP: 000568-177/2020). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Valença-PI. Assunto: Apurar denúncia de
ocorrência de poluição ambiental decorrente da atividade da madeireira localizada na Rua Dr. Antônio Veloso, nº840, bairro Lavanderia, no
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Município de Valença do Piauí, bem como para verificar a regularidade e conformidade do empreendimento em questão à legislação de regência.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José William Pereira Luz.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.25 Inquérito Civil (SIMP: 000010-158/2015). Processo físico. Origem: Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: Apurar irregularidades
na ausência de disponibilização de transporte escolar à Localidade Jacaré, zona rural de Alto Longá-PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de
Justiça: Denise Costa Aguiar.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.26 Inquérito Civil (SIMP: 000072-033/2020). Processo eletrônico. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Apurar suposta
conduta discriminatória ao público-alvo da Educação Especial contida no item 32 do Protocolo Específico nº42/2020 que prevê medidas de
prevenção e controle da disseminação do SARSCoV-2 (COVID-19) para o setor daEducação, aprovado pelo Decreto Estadual nº 19.219/20 (Id.
32454173). Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Maria das Graças do Monte Teixeira.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando
2.6.27 Inquérito Civil (SIMP: 000006-158/2015).Processofísico. Origem: Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: Apurar irregularidades
na licitação que realizou na contratação da empresa Aguiar e AlbuquerqueLtda-me, ano 2011, referente a transporte escolar. Promoção de
Arquivamento. Promotor deJustiça: Denise Costa Aguiar.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.28 Inquérito Civil (SIMP: 000209-101/2019). Processo eletrônico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: Averiguar a
existência de eventuais irregularidades na contratação de servidores ocupantes de cargos em comissão no âmbito da administração pública
municipal de Floriano-PI, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação
pertinente. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: José deArimatéaDourado Leão.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando
2.6.29 Inquérito Civil (SIMP: 000092-344/2020). Processo eletrônico. Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Apurar
irregularidades na contratação de informe publicitário veiculado no Jornal Folha de São Paulo por parte do Governo do Estado do Piauí.
Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.30 Inquérito Civil (SIMP: 001388-105/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: Apurar desvio de
finalidade de bem público no município de Santa Rosa. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:Vandoda Silva Marques.Relatora: Dra.
Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.31 Inquérito Civil (SIMP: 000277-150/2020). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão-PI. Assunto: Apurar
possível ocorrência desobrepreço quando da locação de tenda pelo Município de Lagoa do Piauí. Promoção de Arquivamento. Promotor de
Justiça: Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.32 Inquérito Civil (SIMP: 000051-229/2020). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Matias Olímpio-PI. Assunto: Apurar
informações sobre notas de empenho emitidas pela Prefeitura Municipal de Matias Olímpio para aquisição de material esportivo de
responsabilidade da Secretaria de Esporte e Lazer do municípiodeMatias Olímpio. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Carlos
RogérioBeserrada Silva.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.33 Inquérito Civil (SIMP: 000107-158/2018). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Alto Longá-PI. Assunto: Apurar possíveis
irregularidades na licitação para locação de veículos, verificadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí por ocasião do julgamento das
contas do Município de Novo Santo Antônio-PI, do exercício financeiro de 2014. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Denise Costa
Alencar.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.34 Inquérito Civil (SIMP: 003062-019/2019). Processo eletrônico. Origem: 35ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: Apurar possível
irregularidade na elaboração do Plano Municipal de Cultura por processo licitatório de iniciativa da própria prefeitura de Teresina-PI. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.35 Inquérito Civil (SIMP: 000240-156/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: Apurar suposta
irregularidade na prestação de contas, através da aplicação dos recursos públicos recebidos, praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de
Altos/PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Paulo Rubens Parente Rebouças.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando.
2.6.36 Inquérito Civil(SIMP: 000035-161/2017). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto:Apurar
possívelirregularidade/ato de improbidade administrativa na nomeação de Agnaldo Lima Matos para o cargo de Diretor da Penitenciária Regional
Luiz Gonzaga Rebêlo, bem como nas supostas autorizações de saída dadas aos presos Antônio Luiz da Costa, João Batista Braz e Leandro
Marques. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Adriano Fontenele Santos.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.37 Inquérito Civil (SIMP: 000716-237/2019). Processo eletrônico. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: Apurar
inconsistência no envio de dados através do SAGRES e a documentação apresentada ao TCE pelo município deRibeira do Piauí - exercício de
2012. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Emmanuelle Martins N.D.RodriguesBelo.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa
Normando
2.6.38 Inquérito Civil (SIMP: 000032-107/2019). Processo eletrônico. Origem:2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: Apurar possíveis
irregularidades na aceitação das propostas e habilitação das empresas Alvorada locações construções eserviços LTDA e RJ Locadora de
veículos LTDA em procedimento licitatório para execução deserviço de transporte escolar no município de São Francisco do Piauí. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça:Vandoda Silva Marques.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.39 Inquérito Civil (SIMP: 000079-107/2017). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: Apurar a
contratação irregular da empresa Alvorada Locações, Construções e Serviços, por dispensa de licitação, bem como a contratação de pessoas
físicas para a realização das atividades dareferida empresa, pela Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí. Promoção de Arquivamento.
Promotor de Justiça:Vandoda Silva Marques.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.40 Inquérito Civil (SIMP Nº 000067-107/2021). Processoeletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: Apurar a
utilização da modalidade pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços comuns, no Município de São Miguel do Fidalgo-PI. Promoção de
Arquivamento. Promotor de Justiça:Vandoda Silva Marques.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.41 Inquérito Civil (SIMP Nº 000018-107/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: Apurar possível
irregularidade nadesarrazoada exigência de apresentação de cópia do título de eleitor aos munícipes para a finalidade de marcação de exames
laboratoriais na Secretaria Municipal de Saúde de Oeiras-PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça:Vandoda Silva Marques. Relatora:
Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.42 Procedimento Preparatório (SIMP Nº 000229-107/2020). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto:
Apurar suposta situação de poluição ambiental e de risco à saúdeda população, provocadas pelo acúmulo de lixo e de água parada em terreno
de propriedade privada, supostamente do senhor Luciano Vieira da Silva, localizado à esquina do anel viário com a RuaWalburgRibeiro (Rua do
Rancho do Ivon), no residencial Leme, Bairro Vila Santa Tereza, município de Oeiras-PI. Promoção de Arquivamento. Promotor de
Justiça:Vandoda Silva Marques.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.43 Procedimento Administrativo (SIMP: 000493-368/2021). Processo eletrônico. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI. Assunto:
Acompanhar procedimento de pagamentos de serviços custeados pelo SISMAC, no ano de 2020. Declínio de Atribuição. Promotor de Justiça:
Plínio Fabrício de Carvalho Fontes.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.6.44 Inquérito Civil (SIMP Nº 000175-174/2016). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: Apurar
irregularidade na pavimentação asfáltica do centro histórico de Piracuruca. Promoção de Arquivamento. Promotor de Justiça: Maurício Gomes de
Sousa.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.45 ProcedimentoAdministrativo (SIMP Nº 000006-081/2019). Processo eletrônico. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a inclusão do plano ensino individualizado para alunos portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), no
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estabelecimento de ensino privado Centro Educacional Lourdinha Gomes (CELG), no município de Bom Jesus-PI. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: MárcioGiorgeCarcará Rocha.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando
2.6.46 Notícia de Fato (SIMP: 000010-197/2019).Processofísico. Origem: 1ª Promotoria de Justiça deLuisCorreia-PI. Assunto: Apurareventual
atuação parcial, bem como possível ilegalidade no recebimento de gratificação de produtividade fiscal, por Procurador do Município de Luís
Correia/P. Recurso contra a decisão de arquivamento. Promotor de Justiça: Francisco TúlioCiarliniMendes.Relatora: Dra. Raquel de Nazaré Pinto
Costa Normando.
3. PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÕES
3.1 COMUNICAÇÕES VIA E-DOC
3.1.1 E-DOC Nº 07010093277202131. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo SIMP Nº 001892-100/2020.
3.1.2 E-DOC Nº 07010093285202187. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Preparatório SIMP 001377-100/2020.
3.1.3 E-DOC Nº 07010093287202176. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo P.A. Nº 1508-138/2020 objetivando a defesa e proteção das crianças M. C. D. S. nascida em 05/12/2010) e K. F. T.
D. (nascida em 02/05/2015), filhos de Priscila Teodoro Diogo, diante da incorrência em tese pelos genitores e familiares nas causas de
suspensão e/ou perda do poder familiar.
3.1.4 E-DOC Nº 07010092942202179. Origem: Procuradoria Geral de Justiça. Assunto: comunicação de Portaria Nº 03/2021 PA SIMP Nº
000001-104/2021.
3.1.5 E-DOC Nº 07010093291202134. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Inquérito Civil Público nº 000081-172/2019/ nº 000120-172/2018.
3.1.6 E-DOC Nº 07010093292202189. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
investigação do Procedimento Preparatório nº 29/2020, com a finalidade de apurar suposto desrespeito ao direito constitucional de acesso a
informações públicas, em face da Câmara Municipal de Morro do Chapéu do Piauí. SIMP nº 000508-161/2020.
3.1.7 E-DOC Nº 07010093295202112. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de Fato
Nº 08/2021 em Procedimento Preparatório Nº 10/2021 (SIMP Nº 000033-027/2021), a fim de apurar convocação de servidores acima de 60 anos
da Agência de Desenvolvimento Habitacional (ADH), para o retorno ao trabalho presencial, de forma imediata, sob pena de "corte" no controle de
ponto.
3.1.8 E-DOC Nº 07010093297202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP Nº 000081-100/2021 que possui como objeto averiguar violação e garantir direitos fundamentais da criança A.V.F.B., bem
como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam necessárias para a garantia dos seus direitos fundamentais.
3.1.9 E-DOC Nº 07010093298202156. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 051/2020 (SIMP nº 000204-030/2020), instaurada a partir da Reclamação protocolada junto à Ouvidoria do MPPI sob o nº 4243/2020, a
qual tinha por objetivo apurar irregularidades na demora para marcação do exame de retossigmoidoscopia na rede pública municipal de saúde.
3.1.10 E-DOC Nº 07010093301202131. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 02/2021 (em anexo),dirigida à Diretora Geral da Agência de Desenvolvimento Habitacional - ADH, Sra.GilvanaNobre Rodrigues
Gayoso Freitas, para que imediatamente sejam adotadas todas as providências administrativas necessárias para adoção de home-office aos
servidores com idade igual ou superior a 60 anos, uma vez que se trata de grupo de risco para a Covid-19.
3.1.11 E-DOC Nº 07010093306202164. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento no
ProcedimentoAdministrativo N° 57/2020, para fins do art. 12, Resolução CNMP 174/2017.
3.1.12 E-DOC Nº 07010093307202117. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento no
Procedimento Administrativo N° 57/2020, para fins do art. 12, Resolução CNMP 174/2017.
3.1.13 E-DOC Nº 07010093309202114. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
Recomendação Administrativa SIMP n. 000766-177/2020.
3.1.14 E-DOC Nº 07010093310202122. Origem:Núcleo das Promotorias de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de instauração
deInqueritoCivil IC Nº 01/2021 - SIMP 000188-143/2021.
3.1.15 E-DOC Nº 07010093304202175. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo, da seguinte Notícia de Fato: a) SIMP Nº. 003271-369/2020 - Assunto: apurar irregularidade na elaboração de processo
seletivo simplificado, Edital Nº. 001/2020, visando a contratação de servidores por tempo determinado.
3.1.16 E-DOC Nº 07010093317202144. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Portaria n.
26/2021 que converte o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) Nº 07/2020, autuado no SIMP 000346-177/2019 no presente Inquérito Civil
PÚBLICO (IC) Nº 13/2021, com o propósito de apurar possíveis irregularidades no repasse do duodécimo, no ano de 2019, pelo Município de
Novo Oriente do Piauí à Câmara Municipal.
3.1.17 E-DOC Nº 07010093319202133. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Portaria n.
24/2021 que converte a NF SIMP 000568-177/2020 no presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Inquérito Civil (PP) nº 11/2021, a fim
apurar a apontada denúncia de ocorrência de poluição ambiental(sonora, atmosférica etc.) decorrente da atividade da madeireira localizada na
Rua Dr. Antônio Veloso, nº 840, bairro Lavanderia, neste Município de Valença do Piauí.
3.1.18 E-DOC Nº 07010093321202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valençado Piauí-PI. Assunto: comunicação de Portaria n.
25/2021 que converte a NF SIMP 000604-177/2020 no presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Inquérito Civil (PP) nº 12/2021, a fim
apurar possíveis irregularidades no regime de previdência próprio do Município de Novo Oriente, especialmente no tocante ao não repasse dos
valores descontados/patronal dos contribuintes, no ano 2020.
3.1.19 E-DOC Nº 07010093322202157. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Inquérito Civil n.º 32/2019 (SIMP nº 000072-107/2019), instaurado no âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, visando apurar possíveis
irregularidades na contratação da empresa UNIVERSAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ n.º 05.362.949/0001-55) para realização de
obras de engenharia para pavimentação em paralelepípedos no Município de São Francisco do Piauí-PI.
3.1.20 E-DOC Nº 07010093325202191. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil
nº 76/2019(SIMP nº 000282-107/2019), que visa apurar possível descumprimento da norma contida no art. 30 da Lei Municipal 1529/1996 pela
Prefeitura Municipal de Oeiras, exigindo carga horária superior a 30 horas semanais prevista no Estatuto dos Servidores PúblicosMunicipais,
violando o princípio da legalidade, igualdade e impessoalidade administrava.
3.1.21 E-DOC Nº 07010093327202181. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil
Nº 018/2019 (SIMP 000030-107/2019), que visa apurar possível descumprimento do Decreto nº 8.537/2015 (que regulamenta o benefício da
meia-entrada para acesso a eventos artísticos-culturais e esportivos por jovens de baixa renda, estudantes e pessoas com deficiência e
estabelece os procedimentos e os critérios para a reserva de vagas a jovens de baixa renda nos veículos do sistema de transporte coletivo
interestadual).
3.1.22 E-DOC Nº 07010093335202126. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento do ICP
nº 004/2020 (SIMP n° 558-156/2019), instaurado para apurar notícias de possíveis irregularidades consistentes na contratação da Empresa Blue
Entretenimento LTDA-ME na prestação de serviço de gravação das sessões ecoffebreaks da Casa Legislativa de Altos/PI através do Pregão
Presencial nº 002/2017.
3.1.23 E-DOC Nº 07010093336202171. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
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Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000028-101/2020.
3.1.24 E-DOC Nº 07010093338202161. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000175-101/2020.
3.1.25 E-DOC Nº 07010093337202115. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000034-101/2020.
3.1.26 E-DOC Nº 07010093339202112. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
deProcedimento Administrativo PA SIMP Nº 000009-101/2020.
3.1.27 E-DOC Nº 07010093343202172. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito
Civil (SIMP 000237-029/2019).
3.1.28 E-DOC Nº 07010093344202117. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
conclusão de Procedimento Administrativo (SIMP 000107-029/2018).
3.1.29 E-DOC Nº 07010093346202114. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato Nº 11/2021 (SIMP: 000047-027/2021), a fim de apurar a solicitação de vacinas contra Covid-19 para os trabalhadores da saúde do Hospital
da Polícia Militar do Piauí (HPM-PI).
3.1.30 E-DOC Nº 07010093345202161. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 05/2021.
3.1.31 E-DOC Nº 07010093347202151. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
conclusão do Procedimento Administrativo (SIMP 000184-029/2019).
3.1.32 E-DOC Nº 07010093351202119. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
investigação do Inquérito Civil SIMP n° 000173-163/2017.
3.1.33 E-DOC Nº 07010093352202163. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
investigação do Inquérito Civil SIMP n° 000157-163/2017.
3.1.34 E-DOC Nº 07010093353202116. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo de
investigação do Inquérito Civil SIMP n° 000211-164/2018.
3.1.35 E-DOC Nº 07010093354202152. Origem: 1ª Promotoria de Justiça Batalha-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil nº
SIMP 000094-164/2017, instaurado com o escopo de averiguar notícia de prática de ato de improbidade administrativa, consistente em demolição
irregular de prédio público municipal, situado na Localidade Alto Vermelho, zona rural de Batalha-PI.
3.1.36 E-DOC Nº 07010093358202131. Origem: 1ª Promotoria de Justiça Batalha-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº SIMP 000136-164/2020, instaurado com escopo de acompanhar a regulamentação do horário de funcionamento do Conselho
Tutelar do Município de Batalha-PI durante o período da pandemia do COVID - 19.
3.1.37 E-DOC Nº 07010093357202196. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de Conversão e Portaria
nº021/2021 expedidos no protocolo SIMP nº 339-156/2020 instaurado com base em denúncia suposta acumulação ilegal de cargos públicos.
3.1.38 E-DOC Nº 07010093359202185. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
IC 01-2018 SIMP 000353-094/2018.
3.1.39 E-DOC Nº 07010093360202118. Origem: Núcleo das Promotoria de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 18/2020, SIMP 0006233-206/2019, que tinha como finalidade apurar suposta situação de negligência dos pais do
menor S.J.S.
3.1.40 E-DOC Nº 07010093364202198. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº. 02/2019 (SIMP nº. 744-271/2019), em virtude do Ajuizamento de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (080013082.2021.8.18.0053).
3.1.41 E-DOC Nº 07010093365202132. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
ProcedimentoAdministrativo PA SIMP Nº 000116-101/2020.
3.1.42 E-DOC Nº 07010093366202187. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luís Correia-PI. Assunto: comunicação de arquivamento PIC
001/2019, SIMP 000229-197/2019 - Eventual irregularidade no INCRA.
3.1.43 E-DOCNº 07010091400202189. Origem: 3ª Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº 07/2021, referente
ao Procedimento Administrativo SIMP:000007-102/2021, que tem como objeto fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamentodo
CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE/PI NO ANO DE 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais
cabíveis e necessárias para a garantia do seu pleno funcionamento, conforme seja o caso.
3.1.44 E-DOC Nº 07010093368202176. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000116-101/2020.
3.1.45 E-DOC Nº 07010093370202145. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação dearquivamento da
Notícia de Fato NF nº 044/2021, SIMP nº 147-156/2021, com base em matéria jornalística veiculada pela mídiaaltoenseque o Município de Altos,
diante do contexto da pandemia teria atingido 100% dos leitos ocupados no Instituto de Saúde JoséGil Barbosa.
3.1.46 E-DOC Nº 07010093369202111. Origem: GAECO. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº
30/2019, protocolo SIMP 000062-216/2019.
3.1.47 E-DOC Nº 07010093371202191. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 009/2021 (SIMP nº 000040-027/2021), instaurada a partir da Reclamação protocolada junto à Ouvidoria do MPPI sob o nº 592/2020, a
qual tinha por objetivo apurar possíveis irregularidades quanto à demora na transferência de paciente do Hospital São CarlosBorromeopara outro
de médio ou grande porte.
3.1.48 E-DOC Nº 07010093372202134. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
Procedimento Administrativo n° 16/2018, SIMP 000137-206/2018, que tinha como finalidade acompanhar a gestão e execução do fundo
Municipal da infância e juventude (FIA) em Uruçuí-PI.
3.1.49 E-DOC Nº 07010093373202189. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento Procedimento Administrativo, autuado em SIMP sob o Nº. 000602-369/2019, com a finalidade de apurar os dados contidos no
memorando nº 55/2019, da 6ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI, que informa a ausência de resposta da autoridade policial sobre
informações de inquérito policial correspondente à Representação de prisão preventiva nos autos nº 0001232- 82.2017.8.18.0031.
3.1.50 E-DOC Nº 07010093356202141. Origem: Núcleo das Promotorias deJustiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo de Procedimento Administrativo nº 47/2019 - (SIMP nº 000079-109/2019), instaurado no âmbito da 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras,
com o fito de apurar situação de violência psicológica e financeira à idosa Maria Ferreira de Holanda Porto.
3.1.51 E-DOC Nº 07010093375202178. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 10/2021 SIMP000079-033/2020.
3.1.52 E-DOC Nº 07010093376202112. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Portaria de instauração do
Procedimento Administrativo nº 08/2021.
3.1.53 E-DOC Nº 07010093377202167. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo n° 23/2017, SIMP 000004-206/2017, que tinha como finalidade investigar a situação de risco envolvendo a Sra.LeoniceFerreira
Ares da Silva, portadora de doença incapacitante, registrado inicialmente como Notícia de Fato após análise do Relatório Social do CREAS
encaminhado a esta Promotoria de Justiça.
3.1.54 E-DOC Nº 07010093378202111. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
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doProcedimento Administrativo PA SIMP Nº 000118-101/2020.
3.1.55 E-DOC Nº 07010093379202156. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
Procedimentos Administrativos nº 003/2017 SIMP:000080-189/2017; nº 025/2018 SIMP: 000002-189/2019; nº 034/2017 SIMP: 000264-189/2017;
nº 013/2018 SIMP: 000243-189/2017; nº 008/2018 SIMP: 000222-189/2018; nº 011/2015 SIMP: 000092-189/2015.
3.1.56 E-DOC Nº 07010093383202114. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000286-101/2019.
3.1.57 E-DOC Nº 07010093384202169. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Administrativo nº. 14/2021 - SIMP nº 000024-109/2021, visando apurar infrações administrativas previstas nosarts. 258 e 252 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, consistentes na não observância por responsável por estabelecimento ou empresário do que dispõe a Lei sobre o
acesso de crianças ou adolescentes a locais de diversão ou sua participação em espetáculo.
3.1.58 E-DOC Nº 07010093387202119. Origem: Núcleo das Promotorias de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de decisão que prorroga do
prazo de investigação do PIC n°07/2019 SIMP nº 000018-208/2018.
3.1.59 E-DOC Nº 07010093388202147. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Notícias
de Fato n" 024/2018 SIMP: 000003-189/2019; nº 026/2019 SIMP: 000-188/2019; nº 053/2019 SIMP: 000765-188/2019; nº 051/2019 SIMP:
000763-188/2019; nº 050/2019 SIMP: 000762-188/2019; nº 052/2019 SIMP: 000764-188/2019; nº 021/2019 SIMP: 000135-189/2019; nº
027/2019 SIMP: 000709-188/2019.
3.1.60 E-DOC Nº 07010093390202116. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo de Procedimento Administrativo PA - SIMP Nº 000275-101/2019.
3.1.61 E-DOC Nº 07010093392202113. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Prorrogação da Notícia de Fato SIMP 000068-191/2021, expedida pela 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí.
3.1.62 E-DOC Nº 07010093394202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de ICP SIMP Nº
000078-101/2021 PORTARIA Nº 079/2021.
3.1.63 E-DOC Nº 07010093402202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
Recomendação 2ª PJV nº 11/2021, em anexo, destinada à SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE VALENÇA DO PIAUÍ e à
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VALENÇA DO PIAUÍ, para conhecimento, no intuito de garantir a publicidade da atuação
ministerial.
3.1.64 E-DOC Nº 07010093403202157. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº
81/2021, SIMP Nº 000081-101/2021 ,que tem como objetivo fiscalizar e acompanhar, no exercício de 2021, a correta implantação e/ou
regularização do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Francisco Ayres, com a observância dos princípios que regem a Administração
Pública, notadamente, da publicidade e transparência social, sem prejuízo de serem tomadas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis,
conforme o caso.
3.1.65 E-DOC Nº 07010093391202161.Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Arquivamento PIC SIMP n°000159-080/2018 - 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus.
3.1.66 E-DOC Nº 07010093406202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça deFloriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº 83/2021
PA SIMP Nº 000620-100/2021, que tem como objetivo averiguar a existência de vulnerabilidade social e de saúde da idosa HELENA NERES DA
SILVA, uma vez assim demonstrado, determinar a sua inclusão narede de assistência social e de saúde, a fim de garantir seus direitos
fundamentais, a luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias.
3.1.67 E-DOC Nº 07010093407202135. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo (SIMP 000144-029/2020).
3.1.68 E-DOC Nº 07010093409202124. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de Conversão e Portaria
nº 025/2021 expedidos no protocolo SIMP nº 464-156/2020 instaurado com base em representação em que se noticia o inadimplemento da
Prefeitura Municipal de Altos/PI.
3.1.69 E-DOC Nº 07010093411202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo (PA) 01/2021, o qual foi instaurado para fins de acompanhamento do cumprimento das cláusulas
do Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado em 15 de dezembro de 2020 nesta 2ª PJV.
3.1.70 E-DOC Nº 07010093412202148. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de arquivamentos da NF nº
048/2019 SIMP: 000760-188/2019; NF nº 046/2019 SIMP: 000758-188/2019; Notícia de Fato nº 000123-189/2019.
3.1.71 E-DOC Nº07010093413202192. Origem: 1ª Promotoria de Justiça deJerumenha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito
Civil Público nº. 07/2019 (simp000004-203/2017).
3.1.72 E-DOC Nº 07010093410202159. Origem:Secretaria-Geraldo Gabinete da PGJ. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 30/2020, que visava proceder à extinção administrativa da Fundação Belisa Baião.
3.1.73 E-DOC Nº 07010093389202191. Origem: Gabinete do Procurador-Geral. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo para a
conclusão da investigação referente ao Procedimento de Investigação Criminal nº 05/2020, protocolo SIMP nº 000019-216/2020.
3.1.74 E-DOC Nº 07010093386202158. Origem: Gabinete do Procurador-Geral. Assunto: comunicação de Prorrogação dePrazo- PIC 04/2020
(SIMP 000017-216/2020.
3.1.75 E-DOC Nº 07010093380202181. Origem: Gabinete do Procurador-Geral. Assunto: comunicação de Prorrogação de Prazo de Investigação
- PIC 02/2020- SIMP 000013-216/2020.
3.1.76 E-DOC Nº 07010093415202181. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das Notícias
de Fato - SIMP nº 000109-325/2021/ 000064-325/2021/ 000162-325/2021/ 000066-325/2021 / 000163-325/2021 / 000165-325/2021.
3.1.77 E-DOC Nº 07010093417202171.Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de Conversão e Portaria
nº 022/2021 expedidos no protocolo SIMP nº 407-156/2020 instaurado com base em representação elaborada pelos moradores do Acampamento
Nova Canaã que solicitam a intervenção do Ministério Público quanto à instalação de Caixa D'Água (Município de Pau D'Arco do Piauí).
3.1.78 E-DOC Nº 07010093418202115. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de atribuição de
declínio PIC 02/2019 3PJSRN - SIMP 000130-094/2019.
3.1.79 E-DOC Nº 07010093427202114. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo (SIMP 000192-029/2020).
3.1.80 E-DOC Nº 07010093429202111.Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo nº 14/2021 (SIMP 001309-138/2020); nº 18/2019 (SIMP 001308-138/2019); nº 28/2020 (SIMP 001307-138/2019); nº
15/2021 (SIMP 001286-138/2020); nº 16/2021 (SIMP 001286-138/2020); nº 02/2021 (SIMP 001115-138/2020); nº 15/2020 (SIMP 001100138/2019); nº 37/2020 (SIMP 000388-138/2020); nº02/2020 (SIMP 000207-140/2019); nº 02/2020 ( SIMP 000200-140/2019).
3.1.81 E-DOC Nº 07010093430202121. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração de
inquérito Civil nº 05/2021 SIMP nº 000005-140/2021, tendo como objetivo acompanhar o Procedimento Administrativo nº 030/2021, aberto no
âmbito da Prefeitura do Município de Barras.
3.1.82 E-DOC Nº 07010093431202174. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 04.2021-2ªPJB (SIMP 000062-138/2021).
3.1.83 E-DOC Nº 07010093433202163.Origem: 1º Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de arquivamento Inquérito Civil
Público n. 002/2017 que tem como objeto investigar a cobrança ilegal de ICMS sobre as tarifas de uso de sistema de transmissão (TUST) e a
tarifa de usode sistema de distribuição (TUSD) dos consumidores no município de Paulistana. SIMP: 000005-189/2017.
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3.1.84 E-DOC Nº 07010093435202152. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de
RecomendaçõesAdministrativas nº 05/2021 e nº 06/2021 (SIMP 000001-413/2020).
3.1.85 E-DOC Nº 07010093436202113. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de Inquérito Civil Público SIMP Nº 000235-101/2019,instaurado com a finalidade de averiguar a existência de irregularidades
administrativas na contratação dos advogados WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA e DIEGO AUGUSTO OLIVEIRA MARTINS para a
prestação de serviços jurídicos para o MUNICÍPIO DE FLORIANO, com indícios de geração de danos ao erário e de violação aos princípios da
Administração Pública.
3.1.86 E-DOC Nº 07010093437202141. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo PA - SIMP Nº 000079-101/2020.
3.1.87 E-DOC Nº 07010093440202165. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina- PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 000081-172/2019.
3.1.88 E-DOC Nº07010093442202154. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do PA n°
10/2020 SIMP: 000049-308/2020.
3.1.89 E-DOC Nº 07010093443202115. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 30/2019, SIMP 000001-206/2019, cujo objeto é apurar suposto dano ambiental causado por Lava Jato.
3.1.90 E-DOC Nº 07010093445202198. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
Conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil SIMP sob o Nº. 000058-065/2019, com a finalidade de apurar eventual ausência de
motivação de ato administrativo que originou a remoção de servidora pública de sua lotação,no âmbito do Município de Parnaíba (PI).
3.1.91 E-DOC Nº 07010093447202187. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de Portaria do
Procedimento Administrativo nº 18/2021 - SIMP Nº 000045-062/2021.
3.1.92 E-DOC Nº 07010093449202176. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP nº 000149-184/2018.
3.1.93 E-DOC Nº 07010093450202117. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito
Civil (SIMP 000016-029/2020).
3.1.94 E-DOC Nº 07010093451202145. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Jaicós-PI Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 041/2019 - Protocolo SIMP nº 000781-179/2019, que tramita nesta Promotoria de Justiça de Jaicós/PI, para o devido
conhecimento pelo Conselho Superior do Ministério Público.
3.1.95 E-DOC Nº 07010093452202191. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 13/2021 do Procedimento Administrativo nº 18/2021.SIMP Nº 000045-062/2021.
3.1.96 E-DOC Nº 07010093453202134. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato registradano SIMP: 000186-184.2017.
3.1.97 E-DOC Nº 07010093454202189. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito
Civil (SIMP 000110-029/2019).
3.1.98 E-DOC Nº 07010093455202123. Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do ICP
nº004/2021 (000209-344/2020) Portaria nº 005/2021.
3.1.99 E-DOC Nº 07010093457202112. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração
deProcedimento Administrativo (SIMP 000027-348/2020), o qual tramita em sigilo.
3.1.100 E-DOC Nº 07010093461202181. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo (SIMP 000103-029/2020).
3.1.101 E-DOC Nº 07010093462202125. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo (SIMP 000175- 029/2020).
3.1.102 E-DOC Nº 07010093464202114. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato registrada no SIMP:000251-184.2017.
3.1.103 E-DOC Nº 07010093469202147. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Instauração de Inquérito Civil
nº. 34/2021 - SIMP nº 000119-107/2021, com o fito de apurar possíveis atos de improbidade administrativa praticados porLukanoAraújo Costa
Reis Sá (gestão 2014-2016) e José Raimundo de Sá Lopes (gestão 2017-2019).
3.1.104 E-DOC Nº 07010093471202116. Origem: 1ª Promotoria de Justiça deJerumenha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Administrativo nº. 01/2018 (SIMP 000375-203/2019).
3.1.105 E-DOC Nº 07010093472202161. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação deinstauração de
Procedimento Administrativo (SIMP 000118-029/2020), o qual tramita em sigilo.
3.1.106 E-DOC Nº 07010093470202171. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 03/2019, SIMP 000048-206/2019.
3.1.107 E-DOC Nº 07010093474202151. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
PIC 01/2019 - SIMP 000114-094/2018.
3.1.108 E-DOC Nº 07010093478202138. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de MarcosParente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo 03/2018 - SIMP 000069-254/2018.
3.1.109 E-DOC Nº 07010093479202182. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
Preparatório de Inquérito Civil nº 35/2021 (SIMP: 000136- 107/2021), com o fito de apurar suposta preterição dos idosos, na faixa etária acima de
80 anos, como grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19, realizada pelo município de Oeiras-PI.
3.1.110 E-DOC Nº 07010093480202115. Origem: 1ª Promotoria de Justiça deJerumenha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito
Civil nº. 05/2019 (SIMP 000001-203/2016).
3.1.111 E-DOC Nº 07010093481202151. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil
nº 06/2020 (SIMP nº 000391-107/2019), que visa apurar possível omissão da Prefeitura Municipal de São João da Varjota/PI no fornecimento de
transporte e/ou ajuda de custeio para o deslocamento do "Assentamento Palheta" para a sede do município de São João da Varjota, para, em
seguida, seguirem a Teresina/PI.
3.1.112 E-DOC Nº 07010093482202112. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento doInquérito
Civil n.º 06/2020 (SIMP: 000324-174/2016), o qual tem como assunto apurar irregularidades na prestação de contas do FUNDEB do município de
Piracuruca, no exercício financeiro de 2012, referente ao processo TC/Nº 052962/12.
3.1.113 E-DOC Nº07010093483202141. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito Civil
nº 42/2019 (SIMP nº 000112-107/2019), que visa apurar possível omissão na nomeação de delegado de polícia para a 10ª Delegacia Regionalda
Polícia Civil de Oeiras, por decorrência da aposentadoria do delegado Francisco Rodrigues da Silva.
3.1.114 E-DOC Nº 07010093484202195. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento do
Procedimento Administrativo000519-230/2018.
3.1.115 E-DOC Nº 07010093485202131. Origem: 1ª Promotoria de Justiça deJerumenha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito
Civil nº. 12/2019 (SIMP 000332-203/2019).
3.1.116 E-DOC Nº 07010093486202184. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo da Notícia de Fato, autuada em SIMP sob o Nº. 002935-369/2020, com a finalidade de apurar as condutas, bem como,
identificação dos agentes envolvidos na eventual prática de atos de improbidade administrativa, em vista de informações apresentadas em sede
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de notícia inicial.
3.1.117 E-DOC Nº 07010093487202129. Origem: 1ª Promotoria de Justiça deJerumenha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Administrativo nº. 05/2020 (SIMP 000102-203/2020).
3.1.118 E-DOC Nº 07010093489202118. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato registrada no SIMP: 000397-184.2018.
3.1.119 E-DOC Nº 07010093490202142. Origem: 1ª Promotoria de Justiça deJerumenha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito
Civil nº. 13/2018 - SIMP 377-203/2019.
3.1.120 E-DOC Nº 07010093492202131. Origem: 1ª Promotoria de Justiça deJerumenha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito
Civil nº. 12/2018 -Simp376-203/2019.
3.1.121 E-DOC Nº 07010093493202186. Origem: 1ª Promotoria de Justiça deJerumenha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Administrativo nº. 04/2020 (SIMP 000111-203/2020).
3.1.122 E-DOC Nº 07010093494202121. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí- PI. Assunto: comunicação de Arquivamento da
Notícia de Fato SIMP 285-184/2017, que versa sobre o indeferimento e ausência do pagamento do terço de férias deErnandesLima, servidor
público de Castelo do Piauí/PI.
3.1.123 E-DOC Nº 07010093496202111. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo (SIMP 000118-029/2020).
3.1.124 E-DOC Nº07010093498202117. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Procedimento Administrativo (SIMP 000103-029/2020).
3.1.125 E-DOC Nº 07010093501202194. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil n° 06/2019 (SIMP n° 000134-140/2018).
3.1.126 E-DOC Nº 07010093491202197. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
PIC SIMP n°000089-245/2018.
3.1.127 E-DOC Nº 07010093503202183. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Arquivamento PIC SIMP n°000309-208/2018.
3.1.128 E-DOC Nº 07010093504202128. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça deFloriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000297-101/2019.
3.1.129 E-DOC Nº 07010093506202117. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Inquérito Civil Público nº 028/2018 (SIMP nº 000269-030/2017), objetivando apurar informações acerca das dificuldades enfrentadas no
atendimento de saúde da população em situação de rua.
3.1.130 E-DOC Nº 07010093507202161. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de Recomendação Nº
38/2021 proferida pelo GRUPO DE TRABALHO PARA AUXÍLIO EM MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19, que tramita no Grupo Regional de
Promotorias de Justiça Integradas de Picos.
3.1.131 E-DOC Nº 07010093508202114. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Atendimento ao Público adiante descrito: a) Atendimento ao Público SIMP nº 000128-369/2021: Assunto: Apurar possível ato de
improbidade administrativa e,até mesmo, eventuais infrações penais praticadas por militares das Forças Armadas.
3.1.132 E-DOC Nº 07010093510202185. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato nº 000.100-083/2021
(SIMP/MPPI Nº 000.100-083/2021).
3.1.133 E-DOC Nº 07010093512202174. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia de
Fato nº 000035 -421/2020 em Procedimento Administrativo.
3.1.134 E-DOC Nº 07010093513202119. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato n.º 000167-072/2019, com fundamento no artigo 4.º da Resolução n.º 174/2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público.
3.1.135 E-DOCNº 07010093514202163. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento referente
ao Procedimento Administrativo nº 11/2021 - SIMP n° 000071-161/2021.
3.1.136 E-DOC Nº 07010093516202152. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato registrada no SIMP: 000008-184.2021.
3.1.137 E-DOC Nº 07010093517202113. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo (SIMP 000122-029/2019).
3.1.138 E-DOC Nº 07010093519202196. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo (SIMP
000097-029/2019), que tinha como objeto apurar suposta situação de vulnerabilidade e abuso financeiro suportada por pessoa idosa com
deficiência - Luzia Gomes.
3.1.139 E-DOC Nº 07010093520202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato registrada no SIMP: 000326-184.2017.
3.1.140 E-DOC Nº 07010093522202118. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de Portaria n° 33/2021
referente ao SIMP n° 000021-161/2021, que tinha como objeto apurar suposto desrespeito aos critérios prioritários na aplicação de vacina contra
COVID-19 e respectiva caracterização do ato de "fura fila" no Município de Joaquim Pires/PI quando da aplicação do imunizante em diretor
administrativo e nutricionista, em detrimento de profissionais da linha de frente no combate a Pandemia.
3.1.141 E-DOC Nº 07010093528202187. Origem: 34ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prazo de investigação IC
SIMP nº 000746-019/2017.
3.1.142 E-DOC Nº07010093500202141. Origem: Gabinete do Procurador-Geral. Assunto: comunicação de arquivamento Notícia de Fato - SIMP
nº 000534-361/2020.
3.1.143 E-DOC Nº 07010093531202117. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
Procedimento Administrativo nº 05/2020 - SIMP n.º 000054-102/2019, instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, visando apurar a
existência de violação aos direitos dos infantes Gabriela, Gabriel, Jardel, Maria Victória, Maria da Glória e Ariele, filhos de Daiane de Sousa
Santos e Santiago Alcântara da Silva, visando à garantia de seus direitos fundamentais.
3.1.144 E-DOC Nº 07010093532202145. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de conversão
deNotícia de Fato em Inquérito Civil - SIMP N°. 000788-369/2020, com o fito de apurar irregularidade ocorrida no "leilão judicial" realizado no
âmbito do Processo Nº. 0003143-09.2012.8.18.0031, a partir da conduta do leiloeiro público, a empresa exequente eo arrematante do bem
imóvel.
3.1.145 E-DOC Nº 07010093534202134. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de ICP nº. 012/2020(SIMP nº
000.554-083/2020) que tramitou no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI culminouno ajuizamento de Ação Civil Pública.
3.1.146 E-DOC Nº 07010093537202178. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de conversão de Procedimento
Administrativo em Inquérito Civil Nº 10/2021 - (SIMP nº000122-109/2019), instaurado noâmbito desta 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras, com o
fito de apurar falha do município de São João da Varjota/PI, quanto à oferta de Educação Especial à infanteLohannyVitória Ferreira Vieira,
portadora de deficiência intelectual.
3.1.147 E-DOC Nº 07010093540202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
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arquivamento de Notícia de Fato - SIMP Nº. 000699-369/2019, que teve como objeto apurar eventuais ilegalidades no Projeto de Lei nº.
4.535/2019, encaminhados pelo Chefe do Executivo do município de Parnaíba (PI), para votação na Câmara Municipal.
3.1.148 E-DOC Nº 07010093541202136. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 004/2021 (SIMP/MPPI 000.035-085/2021).
3.1.149 E-DOC Nº 07010093542202181. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Inquérito Civil nº 10/2019 - SIMP n.º 000076-109/2019, instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, 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
Colônia do Piauí/PI.
3.1.150 E-DOC Nº 07010093543202125. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de Procedimento ICP SIMP Nº000230-101/2019.
3.1.151 E-DOC Nº 07010093550202127. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil nº 04/201 SIMP nº 000312-292/2019.
3.1.152 E-DOC Nº 07010093551202171. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 005/2020 (SIMP nº 000018-030/2020), instaurado com o objetivo de acompanhar a Ação Civil Pública nº
0021155- 93.2016.8.18.0140, em razão do exaurimento do seu objeto.
3.1.153 E-DOC Nº 07010093552202116. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de Conversão e Portaria
nº 023/2021 expedidos no protocolo SIMP nº 400-156/2020 instaurado com base no Relatório Circunstanciado do Conselho Tutelar de Altos/PI.
3.1.154 E-DOC Nº 07010093555202151. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de Despacho de
Conversão e Portaria nº 024/2021 expedidos no protocolo SIMP nº 399-156/2020 instaurado com o objetivo de acompanhar a situação de
criança.
3.1.155 E-DOC Nº 07010093561202115. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000013-101/2020.
3.1.156 E-DOC Nº 07010093562202151. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de Inquérito
Civil Público SIMP N°. 000001-065/2017, que tem como a finalidade de apurar medidas de segurança de infraestrutura em viado Município de
Parnaíba (PI).
3.1.157 E-DOC Nº 07010093563202112. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Atendimento
Público SIMP Nº 000655-100/2021.
3.1.158 E-DOC Nº 07010093564202141. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento NF nº
177/2020_SIMP nº 429-156/2020.
3.1.159 E-DOC Nº 07010093565202195. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Inquérito Civilº 08/2018 (SIMP nº 000037- 140/2018).
3.1.160 E-DOC Nº 07010093567202184. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Noticia de Fato Nº 000581-100/2021.
3.1.161 E-DOC Nº07010093568202129. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Conversão da
Notícia de Fato SIMP 347-184/2016 em Procedimento Preparatório.
3.1.162 E-DOC Nº 07010093569202173. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiçade Floriano-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato SIMP 001818-100/2020 em Procedimento Preparatório, que tem como objeto: Averiguar a ocorrência de possível irregularidade
na administração pública municipal de Francisco Ayres, notadamente a suposta existência de servidores "fantasmas", sem prejuízo de serem
tomadas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
3.1.163 E-DOC Nº 07010093570202114. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de conversão da
Notícia de Fato registrada no SIMP: 000433-060.2017 em Procedimento Preparatório.
3.1.164 E-DOC Nº 07010093571202142. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
Notícia de Fato SIMP nº 181-184.2017.
3.1.165 E-DOC Nº 07010093572202197. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento
Notícia de Fato SIMP nº 654-184.2018.
3.1.166 E-DOC Nº 07010093573202131. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo da Notícia de Fato SIMP N. 000113-072/2019.
3.1.167 E-DOC Nº 07010093575202121. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de procedimento REFERÊNCIA: PP SIMP Nº 000123-101/2020.
3.1.168 E-DOC Nº 07010093576202175. Origem: Núcleo das Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº
82/2021. REFERÊNCIA: PP SIMP Nº 000082-101/2021 que tem como objeto: Averiguar a existência de vulnerabilidade social e de saúde da
idosa FRANCISCA ALVES LEÃO, e, uma vez assim demonstrado, determinar a sua inclusão na rede de assistência social e de saúde, a fim de
garantirseus direitos fundamentais, a luz dos princípios constitucionais, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias.
3.1.169 E-DOC Nº 07010093577202111. Origem: Núcleo das Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de procedimento REFERÊNCIA: ICP SIMP Nº 000234-101/2019.
3.1.170 E-DOC Nº 07010093578202164. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de procedimento REFERÊNCIA: ICP SIMP Nº 000229-101/2019.
3.1.171 E-DOC Nº 07010093580202133. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de
comunicar prorrogação de prazo de conclusão do IC nº 29/2015(SIMP: 000008-097/2016).
3.1.172 E-DOC Nº07010093581202188. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da seguinte Notícia de Fato: a) SIMP Nº. 002591-369/2020- Assunto: apurar a conduta dos vigilantes noturnos, bem como,
individualizaçãodos respectivos responsáveis, conforme informações apresentadas na Manifestação Ouvidoria nº 3371/2020.
3.1.173 E-DOC Nº 07010093584202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Atendimento ao Público SIMP Nº. 001108-369/2020, a partir da Manifestação Nº. 344/2020.
3.1.174 E-DOC Nº 07010093585202166. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da seguinte Notícia de Fato: a) SIMP Nº. 001109-369/2020- Assunto: apurar Procedimento Administrativo nº 013.2014,
encaminhado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios por meio do Ofício nº 1.455/2014-PROFIDE, o qual solicita diligências junto
ao Sr. Antônio Carlos Souzade Araújo em investigação de paternidade de Clarice Marques de Sousa, na época, menor de idade.
3.1.175 E-DOC Nº 07010093587202155. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Portaria
n. 28/2021 que convertea NF SIMP 000303-177/2021 no presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Inquérito Civil (PP) nº 14/2021, com o
propósito de investigar a contratação realizada pelo Município de Valença do Piauí que ensejara a contratação de advogados/escritórios de
advocacia por inexigibilidade de licitação, no ano de 2021.
3.1.176 E-DOC Nº 07010093589202144. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de arquivamento nesta
Promotoria de Justiça dos autos físicos do Inquérito Civil n° 42/2020(SIMP 000071-206/2020), uma vez que fora protocolada Ação Civil Pública
(Proc. 08000272-48.2020.8.18.0077) em conformidade com o disposto na Recomendação PGJ/PI n° 02/2016.
3.1.177 E-DOC Nº 07010093590202179. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de PORTARIA Nº
87/2021 PA SIMP Nº 000085-101/2021, que possui como objeto: Fiscalizar e acompanhar, no exercício de 2021, a correta implantação e/ou
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regularização do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Arraial, com a observância dos princípios que regem a Administração Pública,
notadamente, da publicidade e transparência social, sem prejuízo de serem tomadas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.
3.1.178 E-DOC Nº 07010093592202168. Origem: 1ª Promotoriade Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo PA N 02 2021 SIMP N 000137 186 2021.
3.1.179 E-DOC Nº 07010093595202118. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Notícia
de Fato SIMP nº 000006-033/2021.
3.1.180 E-DOC Nº 07010093594202157. Origem: Núcleo das Promotoria de Justiça Cíveis de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do Procedimento Administrativo-PA Nº 000189-101/2019.
3.1.181 E-DOC Nº 07010093597202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000111-101/2020.
3.1.182 E-DOC Nº 07010093599202181. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 03/2021.
3.1.183 E-DOC Nº 07010093598202135. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Prazo da Notícia de Fato SIMP: 66-184/2021.
3.1.184 E-DOC Nº 07010093601202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Floriano-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação da Notícia Fato-NF SIMP Nº 000392-100/2021.
3.1.185 E-DOC Nº 07010093602202165. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Portaria
n. 31/2021 que converte a NF SIMP 000117-177/2021 no presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Inquérito Civil (PP) nº 17/2021, com
o propósito de apurar os fatos narrados, devendo ser realizadas todas as diligências necessárias à elucidação das irregularidades relatadas e
abordadas minunciosamente na Prestação de Contas do Município de Pimenteiras/PI.
3.1.186 E-DOC Nº 07010093603202118. Origem: 1ª Promotorias de Justiça deJerumenha-PI. Assunto:comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº. 01/2019 - SIMP 75-203/2019.
3.1.187 E-DOC Nº 07010093605202115. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de conclusãodo PPIC nº 32/2015(SIMP: 000011-097/2016).
3.1.188 E-DOC Nº 07010093607202198. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da seguinte Notícia de Fato:
a) SIMP Nº. 000034-369/2020 - Assunto: Notícia de Fato autuada em SIMP sob o Nº. 000034-369/2020, a partir de cópia dos autos do
Procedimento Administrativo Nº. 000010-65/2019, com tramitação nesta Promotoria de Justiça, objetivando a apuração de conduta omissiva
reiterada por parte da Senhora Mariadas Graças Moraes Souza Nunes, Secretária de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária do
Município de Parnaíba (PI), em virtude da ausência de resposta quanto às requisições expedidas nos autos do citado procedimento
administrativo.
3.1.189 E-DOC Nº 07010093610202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da seguinte Notícia de Fato: a) SIMP Nº. 000364-369/2020 - Assunto: Notícia de Fato autuada em SIMP sob o Nº. 000364369/2020,a partir de cópia dos autos do Inquérito Civil Nº. 000006-065/2019, com tramitação nesta Promotoria de Justiça, objetivando a apuração
de conduta omissiva reiterada por parte do Senhor Emerson Raminho de Moura Barbosa, Secretário de Gestão do Município deParnaíba (PI), em
virtude da ausência de resposta quanto às requisições expedidas nos autos do citado procedimento administrativo.
3.1.190 E-DOC Nº 07010093612202117. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicaçãode Portaria
n. 32/2021 que instaura o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Inquérito Civil (PP) nº 18/2021, com o propósito de apurar as
possíveis irregularidades relatadas e abordadas minunciosamente na Prestação de Contas do Município de Pimenteiras/PI.
3.1.191 E-DOC Nº 07010093613202145. Origem: 1ª Promotoria de Justiça deJerumenha-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº. 06/2019 (SIMP 000002-271/2019).
3.1.192 E-DOC Nº 07010093615202134. Origem: 38ªPromotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Notícia de
Fato SIMP nº 000013-033/2021.
3.1.193 E-DOC Nº 07010093616202189. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de decisão de
Arquivamento SIMP n° 000283-434/2021.
3.1.194 E-DOC Nº 07010093617202123. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000011-101/2020.
3.1.195 E-DOC Nº 07010093618202178. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento das
Notícias de Fato -SIMP's: 000250-325/2020; 000102-325/2021; 000757-325/2020; 000067-325/2020; Procedimento Administrativo 000715325/2020.
3.1.196 E-DOC Nº 07010093620202147. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 01/2020 (SIMP nº 000001-419/2020), que visa acompanhar os Planos Estadual e Municipais de Contingência e os Planos de
Contingência dos Hospitais de referência, situados nos municípios de Oeiras, Colônia do Piauí, São João da Varjota, São Francisco do Piauí, São
Miguel do Fidalgo, Santa Rosa do Piauí, Cajazeiras, Simplício Mendes, Bela Vista do Piauí, Campinas do Piauí, Santo Inácio do Piauí, Floresta
do Piauí, Socorro do Piauí, Ribeira do Piauí, Conceição do Canindé, São Francisco de Assis do Piauí e Paes Landim.
3.1.197 E-DOC Nº 07010093619202112. Origem: 1ª Promotorias de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de atribuição de Declínio do
Procedimento Administrativo nº 000554-325/2020.
3.1.198 E-DOC Nº 07010093622202136. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito Civil
nº. 36/2021 - SIMP nº 000030-107/2021, como fito de apurar possíveis irregularidades praticadas pelo município de São João da Varjota/PI, na
gestão de Hélio Neri Mendes Rêgo, relacionada a pagamentos indevidos em prol do SGTO/PM João Vicente da Cruz, sem a realização de
convênio, ato de cessão autorizativo ou portaria designativa.
3.1.199 E-DOC Nº 07010093624202125. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 05/2021 (SIMP nº 000.043-293/2021).
3.1.200 E-DOC Nº07010093628202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria nº
85/2021. REFERÊNCIA: PP SIMP Nº 000083-101/2021, que tem como objeto fiscalizar e acompanhar o cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal por parte do PODER LEGISLATIVO do MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES, no que se refere à publicação dos Anexos
constitutivos dos Relatórios de Gestão Fiscal(RGF),referente ao exercício financeiro de 2021, a fim de possibilitar a efetiva fiscalização dos
gastos públicos por parte dos órgãos de controle externo e sociedade em geral, à luz dos princípios da Administração Pública.
201 E-DOC Nº 07010093627202169. Origem: 1ª Promotoria de Justiça deParnaguá-PI. Assunto: comunicação de Ajuizamento de Ação Civil
porAto de Improbidade Administrativa - Notícia de Fato nº 016-232/2021 (SIMP/MPPI Nº 000016-232/2021).
3.1.202 E-DOC Nº 07010093631202127. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
88/2021 PA SIMP Nº 000086-101/2021, que tem como objeto fiscalizar e acompanhar o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos dos
Idosos do Município de Floriano no ano de 2021, à luz dos princípios da Administração Pública.
3.1.203 E-DOC Nº 07010093632202171. Origem: 12ªPromotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo Nº 09/2021 (SIMP 000049-027/2021), a fim de acompanhar a Ação Civil Pública nº 0810737-87.2021.8.18.0140, que
objetiva o uso de doses de vacinas disponibilizadas da "Reserva Técnica" da SESAPI aos "grupos prioritários" constantes no item 4 da Resolução
CIBPI nº 30-2021, para a vacinação dos idosos.
3.1.204 E-DOC Nº 07010093633202116. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
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Procedimento Administrativo Nº 09/2021 (SIMP 000049-027/2021), a fim de acompanhar a Ação Civil Pública nº 0810737-87.2021.8.18.0140, que
objetiva o uso de doses de vacinas disponibilizadas da "Reserva Técnica" da SESAPI aos "grupos prioritários" constantes no item 4 da Resolução
CIB PI nº 30-2021 para a vacinação dos idosos.
3.1.205 E-DOC Nº 07010093635202113. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo PA Nº 000182-101/2019.
3.1.206 E-DOC Nº 07010093636202151. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de procedimento REFERÊNCIA: PP Nº 000028-195/2020.
3.1.207 E-DOC Nº 07010093634202161. Origem:Secretaria-Geraldo Gabinete da PGJ-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo 02/2021, que visava acompanhar processo de eleição da Associação dos Cegos do Piauí (ACEP), em virtude de
suposta irregularidade na candidaturade uma das chapas.
3.1.208 E-DOC Nº 07010093637202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de PORTARIA
80/2021 SIMP 000080-101/2021, que tem como objeto acompanhar e fiscalizar, no ano de 2021, a regularidade dofuncionamento da Estação de
Tratamento daNefroclínica, bem como garantir o tratamento dos resíduos líquidos, gasosos e detritos (águas e esgotos) que são lançados
diretamente no RiachoIrapuá, no trecho localizado no bairro Manguinha, a fim de prevenir danos à saúde dos moradores circunvizinhos e ao meio
ambiente.
3.1.209 E-DOC Nº 07010093644202112. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
89/2021 SIMP 000087-101/2021, que tem como objeto fiscalizar eacompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do
PODER LEGISLATIVO do MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, no que se refere à publicação dos Anexos constitutivos dos Relatórios de Gestão
Fiscal (RGF), referentes ao exercício financeiro de 2021, a fim de possibilitar a efetiva fiscalização dos gastos públicos por parte dos órgãos de
controle externo e sociedade em geral, à luz dos princípios da Administração Pública.
3.1.210 E-DOC Nº 07010093650202153. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação arquivamento
da seguinte Notícia de Fato:
a) SIMP Nº. 000457-369/2020 - Assunto: Notícia de Fato autuada em SIMP sob o Nº. 000457-369/2020, a partir de cópia dos autos do Inquérito
Civil Nº. 001015-055/2019,com tramitação na 2ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), objetivando a apuração de conduta omissiva reiterada
por parte da Senhora WANESKA MARIA DE V. MEDEIROS, Coordenadora Regional da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Piauí, em
virtude da ausência de resposta quanto às requisições expedidas nos autos do citado inquérito civil.
3.1.211 E-DOC Nº 07010093652202142. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 024/2021, SIMP nº 000053-030/2021, com o objetivo de apurar a regular fiscalização do uso de máscaras em via
pública, bem como das demais medidas sanitárias no combate ao Coronavírus, pelas autoridades competentes da Capital.
3.1.212 E-DOC Nº 07010093658202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP Nº. 000616-369/2020, objetivando a apuração de conduta omissiva reiterada por parte do Senhor Ricardo
VianaMazulo, Procurador Geral doMunicípio de Parnaíba (PI) e da Senhora Safira Maria Veras dos Santos, Gerente da 1ª Gerência Regional de
Educação em Parnaíba (PI), em virtude da ausência de resposta quanto às requisições expedidas nos autos do citado procedimento
administrativo.
3.1.213 E-DOC Nº 07010093660202199. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de expedição da
Recomendação Administrativa 29ªPJ nº 008/2021, endereçada ao Comando Geral da Polícia Militar do Piauí, Comando Geral da Guarda
Municipalde Teresina, Gerência de Vigilância Sanitária Municipal e Divisão de Vigilância Sanitária Estadual, no bojo do Procedimento
Preparatório nº 024/2021, SIMP nº 000053-030/2021, com o objetivo de apurar a regular fiscalização do uso de máscaras em via pública, bem
como das demais medidas sanitárias no combate ao Coronavírus, pelas autoridades competentes da Capital.
3.1.214 E-DOC Nº 07010093662202188. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de despacho de
prorrogação Procedimento Administrativo nº 61/2019 - SIMP Nº 000062-063/2019.
3.1.215 E-DOC Nº 07010093663202122. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Prorrogação da PA Nº 000037-101/2020.
3.1.216 E-DOC Nº07010093643202151. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI. Assunto: comunicação de despacho de
prorrogação Procedimento Administrativo nº 58/2019.
3.1.217 E-DOC Nº 07010093666202166. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
Portaria de Conversão da Notícia de Fato Nº. 000377-369/2019 em Inquérito Civil.
3.1.218 E-DOC Nº 07010093675202157. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento Notícia de Fato SIMP Nº. 000802-369/2020, objetivando a apuração de conduta omissiva reiterada por parte da Senhora Maria das
Graças Moraes Souza Nunes, Secretária de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária do Município de Parnaíba (PI), em virtude da
ausência de resposta quanto às requisições expedidas nos autos do citado inquérito civil.
3.1.219 E-DOC Nº 07010093681202112. Origem: Secretaria Geral do Gabinete da PGJ. Assunto: comunicação de Instauração do PIC Nº
001/2021 (SIMP/MPPI Nº 000.715-083/2020), nos termos do Art. 5° da Resolução n° 13 do CNMP e do Art. 3°, § 2° da Resolução n° 02/2008 —
CPMPPI.
3.1.220 E-DOC Nº 07010093692202194. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento daseguinte Notícia de Fato SIMP Nº. 002222-369/2020, tendo como objetivo apurar os fatos narrados no Ofício n° 27/2020, de
lavra da ASERPA, o qual solicita a abertura de Notícia de Fato, contra a concessionária AGESPISA, para o fim de que seja compelida a cumprir
com sua obrigação de levar água encanada aos moradores das localidades BAIXA DO MAMOEIRO, BOM SUCESSO E CAPOEIRA locais estes
que pertencem ao Povoado Olho D'água e que os moradores veem sofrendo há muitos anos sem o abastecimento de água encanada.
3.1.221 E-DOC Nº 07010093696202172. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de despacho de
prorrogação referente ao Inquérito Civil n° 22/2017, SIMP 000757-206/2017, cujo objeto é apurar desvio de função dos fiscais deobras do
Município de Uruçuí.
3.1.222 E-DOC Nº 07010093691202141. Origem:Secretaria-Geraldo Gabinete da PGJ. Assunto: comunicação de Instauração do PIC Nº
003/2021 (SIMP/MPPI Nº 000.172-083/2021), nos termos do Art. 5° da Resolução n° 13 do CNMP e doArt. 3°, § 2° da Resolução n° 02/2008 —
CPMPPI.
3.1.223 E-DOC Nº 07010093707202114. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
86/2021 Procedimento Administrativo referência: PA SIMP Nº000084-101/2021.
3.1.224 E-DOC Nº 07010093713202171. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato SIMP nº 000010-033/2021.
3.1.225 E-DOC Nº 07010093715202161. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 16/2020, SIMP nº 000039-033/2020, instaurado nesta 38ª PJ com o objetivo de apurar suposta negativa de
matrícula à criança K. V. S. M. M. no CMEI Zélia Gattai, sob alegação de ausência de vagas.
3.1.226 E-DOC Nº 07010093723202115. Origem: 1ª Promotoria de Justiça deJerumenha-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito
Civil nº. 09/2018 (SIMP 000403-203/2019).
3.1.227 E-DOC Nº 07010093744202122. Origem: 1ªPromotoria de Justiça de Avelino Lopes-PI. Assunto: comunicação de arquivamento proferida
nos autos do Procedimento Administrativo nº 08/2019 (SIMP nº 000289-210/2019), para fins de conhecimento, nos termos do art. 12, da
Resolução nº 174/2017, do ConselhoNacional do Ministério Público.
3.1.228 E-DOC Nº 07010093746202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Conversão de NF
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em ICP n° 000459-237/2020 e 000469-237/2020.
3.1.229 E-DOC Nº07010093748202119. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simplício Mendes-PI. Assunto: comunicação de Conversão de NF
em PA n° 000533-237/2020 e 000757-237/2019.
3.1.230 E-DOC Nº 07010093747202166. Origem: Núcleo das Promotoria de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 000124-072/2019.
3.1.231 E-DOC Nº 07010093750202181. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato, que possui como assunto teor da reclamação que o assunto não diz respeito as atribuições do órgão ministerial,
posto que aparentemente não viola as normas jurídicas vigentes, nem tão pouco supostamente traz prejuízos à coletividade.
3.1.232 E-DOC Nº 07010093752202179. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de Notícia
de Fato SIMP Nº. 000264-369/2019, instaurada na 7ª PJ/PHB, após denúncia registrada pela Secretaria Unificada, sobre a possível prática da
conduta prevista no artigo 136 do Código Penal c/c art. 5º, II, da Lei 11340/06, tendo em vista que a senhora Maria José Lima Batista estava
sendo maltratada por seu filho Leonardo Santos Lima.
3.1.233 E-DOC Nº 07010093753202113. Origem: Núcleo das Promotorias deJustiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP Nº. 001973-054/2019, instaurada na 7ª PH/PHB, após denúncia anônima oriunda do Disque Direitos
Humanos, apresentando a possível prática das condutas previstas no art. 99 do Estatuto do Idoso e nos artigos 129, §9º e 147 do Código Penal
c/c a Lei 11.340/06, tendo em vista a notícia de que Francisco Roque da Silva estava maltratando, ameaçando e agredindo fisicamente sua mãe,
a idosa Maria Roque da Silva.
3.1.234E-DOC Nº 07010093754202168. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 020/2020 (SIMP/MPPI Nº 000.607-085/2020).
3.1.235 E-DOC Nº 07010093743202188. Origem:Secretaria-Geraldo Gabinete da PGJ. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Preparatório de Inquérito Civil Público nº 001/2021 (SIMP/MPPI nº 000068-232/2021), destinado a apurar denúncia de que academia de
musculação estaria funcionando de forma ilegal, não apresentando registro de Pessoa Jurídica junto ao órgão fiscalizador CREF15/PI, e ainda
por não disponibilizar profissional de Educação Física para avaliar, prescrever e acompanhar programas de exercícios físicos no município
deParnaguá/PI.
3.1.236 E-DOC Nº07010093755202111. Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Procedimento Preparatório de SIMP-000216- 344/2020.
3.1.237 E-DOC Nº 07010093758202146. Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI.Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de
Procedimento Preparatório de SIMP-000165- 344/2020.
3.1.238 E-DOC Nº 07010093764202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato n.º 002209-369/2020.
3.1.239 E-DOC Nº 07010093765202148. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do referido
Inquérito Civil Público nº 000447-172/2015 devido à judicialização do feito.
3.1.240 E-DOCNº 07010093766202192. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração de Inquérito
Civil (SIMP 000281-029/2019).
3.1.241 E-DOC Nº 07010093767202137. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicaçãode Instauração do ICP Nº
002/2021 (SIMP/MPPI Nº 000.153-085/2021).
3.1.242 E-DOC Nº 07010093768202181. Origem: 1ª Promotoria de Justiça deParnagua-PI. Assunto: comunicação de arquivamento para
conhecimento - PAPAPP Nº 007/2020 SIMP/MPPI Nº 000105-232/2020.
3.1.243 E-DOC Nº 07010093771202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 002138-369/2020, instaurada na 3ª Promotoria de Justiça deParnaíba-PI, por meio do Ofício N°.
165/CTPHB/2020 do Conselho Tutelar de Parnaíba, no dia 03 de agosto de 2020, sobre um suposto caso de abuso sexual contra a adolescente
Yasmin Silva da Costa, nascida em 10/11/2004, filha de Antônio João da Costa e MariaAuriceliaSantos Silva, residente no Conjunto Portal do Sol,
casa 08, bairro João XXIII, em Parnaíba-PI.
3.1.244 E-DOC Nº 07010093770202151. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação
dearquivamento da Notícia de Fato Nº. 002404-369/2020.
3.1.245 E-DOC Nº 07010093774202139. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento Notícia de Fato SIMP Nº. 002368-054/2019, que tem como assunto apuração de supostos crimes ambientais praticados pela
empresa VICÊNCIA C DA SILVA ME, conforme deflui da documentação anexa ao Ofício Nº. 542/2019/NUFIS-PI/DITEC-PI/SUPES-PI.
3.1.246 E-DOC Nº 07010093776202128. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato Nº. 002430-369/2020.
3.1.247 E-DOC Nº 07010093775202183. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de Instauração de
Notícia de Fato SIMP n°000005-434/2021 - Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus-PI.
3.1.248 E-DOC Nº 07010093778202117. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 002/2019, SIMP nº 17-156/2019, instaurado com o objetivo de fiscalizar e/ou acompanhar o concurso público
regido pelo Edital nº 001/2019, para preenchimento de cargos no âmbito da Administração Pública do Município de Coivaras/PI.
3.1.249 E-DOC Nº 07010093779202161. Origem:2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento referente
ao Procedimento Administrativo Conjunto n° 01/2019, SIMP n° 000739-161/2019.
3.1.250 E-DOC Nº 07010093782202185. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Simões-PI. Assunto: comunicação de arquivamento IC 01 2017
SIMP N 000264 186 2017.
3.1.251 E-DOC Nº 07010093785202119. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000132-101/2020.
3.1.252 E-DOC Nº 07010093736202186. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n° 36/2020 (SIMP n° 001409-138/2019).
3.1.253 E-DOC Nº 07010093786202163. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 26/2019 (000237-246/2019).
3.1.254 E-DOC Nº 07010093787202116. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 30/2019 (000328-246/2019).
3.1.255 E-DOC Nº 07010093788202152. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 17/2020, SIMP nº 000040-033/2020, instaurado nesta 38ª PJ com o objetivo de apurar suposta negativa de saída
antecipada durante o horário escolar de criança matriculada no CMEI Thereza Cristina.
3.1.256 E-DOC Nº 07010093789202113. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 22/2020 (000020-306/2020).
3.1.257 E-DOC Nº 07010093792202111. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barro Duro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento dos
procedimentos -Notícias de Fato: SIMP - 000186-325/2021; 000019-336/2021; 000086-283/2019.
3.1.258 E-DOC Nº 07010093794202118. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de aditamento à Portaria nº
03/2020 do Procedimento Administrativo nº 02/2020, registrado no SIMP com nº 000008-033/2020.
3.1.259 E-DOC Nº 07010093796202115. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença-PI. Assunto: comunicação de PORTARIA n.
36/2021 que instaura o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE Inquérito Civil (PP) nº 20/2021, com o propósito de apurar as possíveis
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irregularidades relatadas e abordadas minunciosamente na Prestação de Contas - Representação do Hospital Regional Eustáquio Portela,
exercício financeiro de 2016, Processo TC/019777/2019, oriundo doTribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), nos termos da legislação
pertinente, notadamente aquelas apontadas no Acordão nº 1.787/2020.
3.1.260 E-DOC Nº 07010093797202143. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 12/2018 (000450-246/2018).
3.1.261 E-DOC Nº 07010093798202198. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 05/2019 (000078-306/2019).
3.1.262 E-DOC Nº 07010093799202132. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo PA - SIMP Nº 000110-101/2019.
3.1.263 E-DOC Nº 07010093801202173. Origem:1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 20/2019 (000252-246/2019).
3.1.264 E-DOC Nº 07010093802202118. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
91/2021 PA SIMP Nº 000090-101/2021, que tem como objeto fiscalizar, acompanhar e garantir o funcionamento da do HOSPITAL DE PEQUENO
PORTE TERESA CRISTINA, Município de SÃO JOSÉ DO PEIXE, no exercício de 2021, 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.
3.1.265 E-DOC Nº 07010093804202115. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 22/2019 (000063-306/2019).
3.1.266 E-DOC Nº 07010093805202151. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº 92/2021
PA SIMP Nº 000091-101/2021 que tem como objeto acompanhar cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o
Ministério Público Estadual e o Município de São José do Peixe, cujo objeto é a realização de várias ações visando sanar qualquer irregularidade
no âmbito do transporte escolar na rede municipal de ensino do município compromissário, sem prejuízo da execução forçada da multa em caso
de descumprimento injustificado.
3.1.267 E-DOC Nº 07010093807202141. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 25/2019 (000083-306/2019).
3.1.268 E-DOC Nº 07010093806202112. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
deProcedimento Administrativo.
3.1.269 E-DOC Nº 07010093809202131. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 27/2019 (000092-306/2019).
3.1.270 E-DOC Nº 07010093810202164. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 28/2019 (000087-306/2019).
3.1.271 E-DOC Nº 07010093808202195. Origem: 1ª Promotoria de Justiça deParanaguá-PI. Assunto: comunicação de inquérito Civil Público nº
009/2017 (SIMP/MPPI Nº 000247-232/2017) culminou no ajuizamento de Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa (PJE 080006698.2021.8.18.0109.)
3.1.272 E-DOC Nº 07010093812202153. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000176-101/2019.
3.1.273 E-DOC Nº 07010093814202142. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 14/2020 (000148-246/2020).
3.1.274 E-DOC Nº 07010093813202114. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 29/2019 (000270-306/2019).
3.1.275 E-DOC Nº 07010093817202186. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Procedimento SIMP Nº 000253-101/2019.
3.1.276 E-DOC Nº 07010093818202121. Origem:Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Procedimento PA SIMP Nº 000039-101/2020.
3.1.277 E-DOC Nº 07010093821202144. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicaçãode arquivamento de
Procedimento Administrativo PA - SIMP Nº 000008-101/2019.
3.1.278 E-DOC Nº 07010093621202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado nos autos do Inquérito Civil nº 19/2021 (SIMP: 000063-107/2021), instaurado no âmbito desta
2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, com o fito de apurar a utilização da modalidade pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços
comuns, no Município deColônia do Piauí-PI.
3.1.279 E-DOC Nº 07010093822202199. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 001180-100/2020.
3.1.280 E-DOC Nº 07010093824202188. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de Prazo de
Procedimento Administrativo n.º 51/2019 — SIMP n.º 000086-109/2019, instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, visando aplicar
medidas de proteção aos adolescentes Luiz Felipe Nascimento de Sousa e Maria do Socorro de Jesus Nascimento de Sousa que lhes assegure
condições favoráveis ao seu integral desenvolvimento.
3.1.281 E-DOC Nº 07010093825202122. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Procedimento NF SIMP Nº 000070-101/2021.
3.1.282 E-DOC Nº 07010093826202177. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Procedimento - ICP SIMP Nº 000246-101/2019.
3.1.283 E-DOC Nº 07010093827202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Procedimento PA Nº 276-101/2019.
3.1.284 E-DOC Nº 07010093828202166. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Procedimento REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000035-101/2020.
3.1.285 E-DOC Nº 07010093829202119. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto:comunicação de
arquivamento da Notícia de FatoSimpNº. 000963-369/2020, registrada no âmbito das atribuições desta 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI),
objetivando apurar notícia apresentada acerca da desatualização dos sites da Prefeitura Municipalde Parnaíba (PI), Portal da Transparência e
demais secretarias, violando os princípios que regem a Administração Pública e a Lei de acesso à informação.
3.1.286 E-DOC Nº 07010093830202135. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo 000107-230/2018, para conhecimento.
3.1.287 E-DOC Nº 07010093830202135. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo 000107-230/2018.
3.1.288 E-DOC Nº 07010093831202181. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
Prorrogação de prazo da NF Nº 23/2021 SIMP 000063-191/2021.
3.1.289 E-DOC Nº 07010093832202124. Origem: Núcleo das Promotoriasde Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo - PA SIMP Nº 000029-101/2020. Notícia de Fato SIMP Nº. 000397-369/2020, objetivando apurar
notícia apresentada através do Atendimento Nº. 13/2020, registrado pela Secretaria Unificada das Promotoria de Parnaíba, acerca da cessação
de benefício assistencial, bem como, do repasse do medicamento NEULEPTIL 10MG e de cestas básicas pelo Município de Parnaíba (PI), sendo
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solicitadas providências no sentido dorestabelecimento do repasse destes.
3.1.290 E-DOC Nº 07010093833202179. Origem: Núcleo das Promotoria de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP Nº. 001139-369/2019, autuada a partir de cópia dos autos do Inquérito Civil Nº. 000073-065/2017, com
tramitação nesta Promotoria de Justiça, objetivando a apuração de conduta omissiva reiterada por parte do Secretário de Fazenda do Município
de Parnaíba (PI), em virtude da ausência de resposta quanto à requisição de informações e documentos, acerca do objeto do citado Inquérito
Civil.
3.1.291 E-DOC Nº 07010093834202113. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato SIMP nº 001180-369/2019, que tem como objeto possíveis práticas delituosas perpetradas contra pessoas idosas.
3.1.292 E-DOC Nº 07010093835202168. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP Nº.001961-369/2020, instaurada com o objetivo de fiscalizar a realização de eventos de "Kitesurf",
inclusive os eventos denominados "Downwind", no âmbito do Delta do Parnaíba, na extensão do Município de Parnaíba (PI).
3.1.293 E-DOC Nº 07010093836202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Procedimento REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000049-101/2020.
3.1.294 E-DOC Nº 07010093838202118. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
Conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil SIMP Nº. 000810-369/2020, com a finalidade de acompanhar o planejamento e a
execução das ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da
Dengue (artigo 2º, da Portaria SVS MS 29/2006), no âmbito do Município de Parnaíba (PI).
3.1.295 E-DOC Nº 07010093840202171. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 09/2019 - SIMP 000232-201/2019.
3.1.296 E-DOC Nº 07010093841202115. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de Ajuizamento de ACP PA
011/2021 (SIMP/MPPI Nº 000.069-083/2021).
3.1.297 E-DOC Nº 07010093846202148. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 14/2019 - SIMP 000240-201/2019.
3.1298 E-DOC Nº 07010093847202192. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do Prazo
de Investigação do Procedimento Investigatório Criminal 002/2020 - SIMP nº 000587-201/2019.
3.1.299 E-DOC Nº 07010093848202137. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI.Assunto: comunicação de a prorrogação do Inquérito
Civil Público n° 039/2018 - SIMP: 000228-030/2017.
3.1.300 E-DOC Nº 07010093852202111. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório n° 23/2020 em Inquérito Civil Público nº 23/2020 - SIMP: 000223-030/2019, a fim de apurar possíveis irregularidades
quanto a excessiva demora para realização de transferência de paciente internada na UPA do Renascença e diagnosticada com Síndrome
deGuillainBarré. Decisão que declinou da atribuição para o desenvolvimento do Procedimento Administrativo nº 03/2021 (SIMP: 000126368/2021).
3.1.301 E-DOC Nº 07010093855202139. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação doInquérito
Civil Público n° 026/2019 - SIMP: 000169-030/2018.
3.1.302 E-DOC Nº 07010093856202183. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato nº 038/2021 (SIMP Nº 000058-030/2021), objetivando manifestação enviada pela Ouvidoria sobre negativa pela Fundação Municipal de
Saúde em vacinar contra a COVID-19 os alunos internos do curso de medicina da UESPI.
3.1.303 E-DOC Nº 07010093861202196. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI.Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Procedimento - ICP SIMP Nº 000254-101/2019.
3.1.304 E-DOC Nº 07010093862202131. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de Portaria de
Instauração de Procedimento Administrativo n° 07/2021 - SIMP: 000156-201/2021.
3.1.305 E-DOC Nº 07010093863202185. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato nº 039/2021 (SIMP nº 000059-030/2021),exofficio, com objetivo deapurar a inclusão de categorias profissionais no grupo prioritário da
vacinação contra a COVID-19 pelo Município de Teresina.
3.1.306 E-DOC Nº 07010093865202174. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato nº 040/2021 (SIMP Nº 000061-030/2021), objetivando apurar a demora na marcação de consultas na Rede Pública Municipal de Saúde.
3.1.307 E-DOC Nº 07010093866202119. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
Prorrogação do Prazo da Notícia de Fato SIMP Nº. 000113-072/2019.
3.1.308 E-DOC Nº 07010093867202163. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Procedimento REFERÊNCIA: ICP SIMPNº 000249-101/2019.
3.1.309 E-DOC Nº 07010093869202152. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Prorrogação da Notícia de Fato SIMP 000143-191/2021.
3.1.310 E-DOC Nº 07010093870202187. Origem: Núcleodas Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
Prorrogação do Prazo da Notícia de Fato SIMP N. 000117-072/2019.
3.1.311 E-DOC Nº 07010093872202176. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
Prorrogação do Prazo da Notícia de Fato SIMP Nº 003108-369/2020.
3.1.312 E-DOC Nº 07010093873202111. Origem: Núcleo das Promotoria de Justiça de José de Freitas-PI. Assunto: comunicação de
arquivamentos do Procedimento de Investigação Criminalnº 006/2019 (SIMP nº 000118-058/2019), para apurar crime de tortura praticado por
policiais da 17º delegacia de José de Freitas-PI; bem como do Procedimento de Investigação Criminal nº 004/2019 (SIMP nº 000404- 058/2018),
com o fito de acompanhar representação criminal contra o delegado de polícia.
3.1.313 E-DOC Nº 07010093875202118. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº 8/2021 conversão de NF EM PA Nº 6/2021 - SIMP 000342-143/2020.
3.1.314E-DOC Nº 07010093876202154. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº 9/2021 Conversão de NF EM PA Nº 7/2021 - SIMP 000033-143/2020.
3.1.315 E-DOC Nº 07010093879202198. Origem: Núcleo das Promotorias deJustiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
providências adotadas no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 79/2020, autuado no SIMP 000727-177/2020, para exclusivamente
acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para viabilização e celebração de eventuais Acordos de Não Persecução Cíveis (ANPC's), na
pendência da Ação Civil de Improbidade Administrativa (AIA) autuada sob o n° 0800121-16.2019.8.18.0078, na Vara Cível da Comarca de
Valença do Piauí, presentes os requisitos legais, com o Sr.ARNILTON NOGUEIRA DOS SANTOS, para posterior homologação judicial.
3.1.316 E-DOC Nº 07010093880202112. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
providências adotadas no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº78/2020, autuado no SIMP 000726-177/2020, exclusivamente para
acompanhar e registrar as tratativas extrajudiciais para viabilização e celebração de eventuais Acordos de Não Persecução Cíveis (ANPC's), na
pendência da Ação Civil de Improbidade Administrativa (AIA) autuada sob o n° 0800126-38.2019.8.18.0078, bem como da Ação de Execução
autuada sob o nº 0800111-69.2019.8.18.0078, na Vara Cível da Comarca de Valença do Piauí, presentes os requisitos legais, com a Sra. MARIA
DA CONCEIÇÃO CUNHA DIAS, para posterior homologação judicial.
3.1.317 E-DOC Nº 07010093881202167. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 03/2021 - SIMP 000091-003/2020.
3.1.318 E-DOC Nº 07010093883202156.Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Valença do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
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RECOMENDAÇÃO 2ª PJV nº 12/2021 destinada ao MUNICÍPIO DE VALENÇA DO PIAUÍ, no intuito de garantir a publicidade da atuação
ministerial. SIMP n. 000669-177/2017.
3.1.319 E-DOC Nº 07010093884202117. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Pedro II-PI. Assunto: comunicação de arquivamento, referente ao
Procedimento Administrativo nº 08/2020/1ªPJPII.
3.1.320 E-DOC Nº 07010093887202134. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
90/2021 PA SIMP Nº 000088-101/2021.
3.1.321 E-DOC Nº 07010093887202134. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
90/2021 PA SIMP Nº 000088-101/2021, possui como objeto: Fiscalizar e acompanhar, no exercício de 2021, a correta implantação e/ou
regularização do Portal da Transparência da Câmara Municipal de São José do Peixe, com a observância dos princípios que regem a
Administração Pública, notadamente, da publicidade e transparência social, sem prejuízo de serem tomadas as medidas extrajudiciais e judiciais
cabíveis, conforme o caso.
3.1.322 E-DOC Nº 07010093889202123. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Inquérito Civil Público Nº 29/2016 (SIMP Nº 000156- 027/2016), em face da necessidade de dar continuidade ao acompanhamento da demanda.
3.1.323 E-DOC Nº 07010093891202119. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº
93/2021 PA SIMP Nº 000092-101/2021.
3.1.324 E-DOC Nº 07010093895202181. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de Conversão de Procedimento
Preparatório em Inquérito Civil (SIMP nº 000056-164/2020).
3.1.325 E-DOC Nº 07010093899202169. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 06.2021 (SIMP 000507-138/2021), tendo como objetivo acompanhar o Procedimento Administrativo nº 039/2021 aberto no
âmbito da Prefeitura do Município de Barras-PI.
3.1.326 E-DOC Nº 07010093900202155. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº 11/2021
- CONVERSÃO DE NF - PA Nº 9/2021 - SIMP 000010-143/2020.
3.1.327 E-DOC Nº 07010093901202116. Origem: 45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento no
Procedimento Administrativo N° 09/2021, para fins do art. 12, Resolução CNMP 174/2017. (SIMP000013-340/2021).
3.1.328 E-DOC Nº 07010093903202199. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
prazo de Procedimento PP SIMP Nº 001223-100/2020.
3.1.329 E-DOC Nº 07010093904202133. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de procedimento SIMP Nº 000038-101/2020.
3.1.330 E-DOC Nº 07010093905202188. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de procedimento SIMP Nº 000053-101/2020.
3.1.331 E-DOC Nº 07010093909202166. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de procedimento PA SIMP Nº 000056-101/2020.
3.1.332 E-DOC Nº07010093912202181. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de conversão de Procedimento
Preparatório nº 000235-164/2018 em Inquérito Civil.
3.1.333 E-DOC Nº 07010093913202124. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Procedimento referência PP Nº 001106-100/2020.
3.1.334 E-DOC Nº 07010093914202179. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de procedimento REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000057-101/2020.
3.1.335 E-DOC Nº 07010093915202113. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo SIMP n°000077-434/2020 pela 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI, visando apurar a notícia de possível
interrupção no fornecimento de água de responsabilidade da AGESPISA (Águas e Esgotos do Piauí S.A.), no bairro Cidade Jardim, localizado no
município de Bom Jesus/PI.
3.1.336 E-DOC Nº 07010093907202177. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Procedimento REFERÊNCIA: NF Nº 000428-100/2021.
3.1.337 E-DOC Nº 07010093917202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de portaria Nº 12/2021 conversão de NF - PA Nº 10/2021 - SIMP 000341-143/2020.
3.1.338 E-DOC Nº 07010093918202157. Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de ação Inquérito Civil nº 001/2021(000220-344/2020).
3.1.339 E-DOC Nº 07010093921202171. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de conversão de Procedimento
Preparatório nº 000136-164/2018 em Inquérito Civil.
3.1.340 E-DOC Nº 07010093919202118. Origem: 42ªPromotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil nº 0005/2021 (000201-344/2020) através da Portaria nº 006/2021.
3.1.341 E-DOC Nº 07010093923202161. Origem: 42ª Promotoria de Justiça deTeresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil nº 0005/2021 (000201-344/2020) através da Portaria nº 006/2021.
3.1.342 E-DOC Nº 07010093926202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de portaria Nº 13/2021 conversão de NF - PA Nº 11/2021 - SIMP 000032-143/2020.
3.1.343 E-DOC Nº 07010093937202183. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000207-101/2019.
3.1.344 E-DOC Nº 07010093941202141. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de Inquérito Civil nº 003/2018 (SIMP nº 000349-143/2018).
3.1.345 E-DOC Nº 07010093947202119. Origem: Núcleodas Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Procedimento REFERÊNCIA: ICP SIMP Nº 000255-101/2019.
3.1.346 E-DOC Nº 07010093950202132. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo de vencimento do Inquérito Civil Público nº 04/2019 (SIMP Nº 000523-293/2018).
3.1.347 E-DOC Nº 07010093951202187. Origem: 1ª Promotoria de Capitão de Campos-PI. Assunto: comunicação de conversão de NF em
Procedimento Administrativo nº 09/2021 (SIMP Nº 000.579-293/2020).
3.1.348 E-DOC Nº 07010093953202176. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de Solicitação de Anuência de
Prorrogação de Prazo Inquérito Civil nº 16/2018 (SIMP nº 001318-105/2017),instaurado no âmbito desta 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, com
o fito de apurar a efetiva prestação de serviços público por parte do servidor Edvaldo de Oliveira Borges no município de São João da Varjota/PI.
3.1.349 E-DOC Nº 07010093954202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Floriano-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000055-101/2020.
3.1.350 E-DOC Nº 07010093955202165. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório nº 04/2020 sob SIMP Nº 955-166/2019 em virtude do ajuizamento da Ação Civil Pública por ato de improbidade
administrativa nos autos do processo nº 0800302-81.2021.8.18.0034.
3.1.351 E-DOC Nº 07010093958202115. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto: comunicação de Conversão de Notícia
de Fato nº 82/2020 sob SIMP Nº 530-166/2020 em Procedimento Preparatório nº 02/2021.
3.1.352 E-DOC Nº 07010093963202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da seguinte Notícia de Fato SIMP Nº. 000098-055/2014 - Assunto: apurar os fatos narrados em atendimento realizado na 2ª
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Promotoria de Justiça.
3.1.353 E-DOC Nº 07010093964202156. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Floriano-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000054-101/2020.
3.1.354 E-DOC Nº 07010093965202117. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
Procedimento Administrativo SIMP 000325-089/2019, que tramita na 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI.
3.1.355 E-DOC Nº 07010093966202145. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto:comunicação de prorrogação do prazo de
investigação do Procedimento Administrativo nº 05/2019 (SIMP nº 000322- 161/2018), com a finalidade apurar problema atinente ao
abastecimento de água residencial na Vila Guabiraba, Bairro Santa Luzia, Esperantina/PI.
3.1.356 E-DOC Nº 07010093967202191. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto: comunicação de Portaria de Conversão
de Notícia de Fato nº 01/2021 sob SIMP Nº 5-166/2021 em Inquérito Civil Público nº 03/2021.
3.1.357 E-DOC Nº 07010093970202111. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração da Notícia de
Fato nº 041/2021 (SIMP Nº 000062-030/2021), objetivando apurar manifestação, enviada pela Ouvidoria sobre aglomeração de pessoas, em
auditório da faculdade FACID em Teresina-PI.
3.1.358 E-DOC Nº 07010093969202189. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº SIMP 000094-164/2017, instaurado com o escopo de averiguar notícia de prática deato de improbidade administrativa, consistente em
demolição irregular de prédio público municipal, situado na Localidade Alto Vermelho, zona rural de Batalha-PI.
3.1.359 E-DOC Nº 07010093971202158. Origem:Secretaria-Geraldo Gabinete do PGJ. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 19/2019, que visava averiguar a situação das fundações privadas ativas localizadas em Teresina-PI.
3.1.360 E-DOC Nº 07010093972202119. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:comunicação de prorrogação do Inquérito
Civil Público n° 46 \ 2018 - SIMP: 000145-030/2017 (despacho anexo), face a necessidade de novas diligências.
3.1.361 E-DOC Nº 07010093975202136. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicaçãode arquivamento do
Procedimento Administrativo 000495-230/2019.
3.1.362 E-DOC Nº 07010093978202171. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento do
Procedimento Administrativo 000849-230/2018.
3.1.363 E-DOC Nº07010093979202114. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Criminais-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato Nº. 000177-369/2019.
3.1.364 E-DOC Nº 07010093980202149. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato n.º 000178- 369/2019, em razão de ser desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos para o
início de uma apuração e da Noticiante não ter atendido intimação para complementá-la, com fundamento no artigo 4.º, inciso III da Resolução n.º
174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.
3.1.365 E-DOC Nº 07010093981202193. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato n.º 000179- 369/2019, em razão dos fatos já terem sido solucionados, com fundamento no artigo 4.º, inciso I da
Resolução n.º 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.
3.1.366 E-DOC Nº 07010093982202138. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato n.º 001694- 369/2020, com fundamento no artigo 4.º, inciso II da Resolução n.º 174/2017.
3.1.367 E-DOC Nº 07010093983202182. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
Arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 000151-072/2019.
3.1.368 E-DOC Nº 07010093984202127. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 000945-369-2020.
3.1.369 E-DOC Nº 07010093985202171. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP nº 000020-072/2019.
3.1.370 E-DOC Nº07010093986202116. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000063-101/2020.
3.1.371 E-DOC Nº 07010093992202173. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Procedimento REFERÊNCIA: ICP SIMP Nº 000266-101/2019.
3.1.372 E-DOC Nº 07010093994202162. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamentode
Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 002045-100/2020.
3.1.373 E-DOC Nº 07010093995202115. Origem: GAECO. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº
09/2018, protocolo SIMP nº 000047-216/2018.
3.1.374 E-DOC Nº07010093996202151. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato Nº. 000259-369/2019.
3.1.375 E-DOC Nº 07010094001202171. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato n.º 000261- 369/2019, em razão dos fatos já terem sido objeto de investigação policial, com fundamento no
artigo 4.º, inciso I da Resolução n.º 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.
3.1.376 E-DOC Nº 07010094002202114. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
referente a NF SIMP Nº 001869-100/2020.
3.1.377 E-DOC Nº 07010094003202169. Origem: 1ª Promotoria de Justiça deJerumenha-PI. Assunto: comunicação de conversão do
Procedimento Preparatório nº. 02/2020 (SIMP 000071-203/2020), em trâmite na Promotoria deJerumenha-PI, em Inquérito Civil Público nº.
02/2021.
3.1.378 E-DOC Nº 07010094005202158. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Guadalupe-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito
Civil Público n° 38/2018- SIMP: 000202-030/2017, apurar possível irregularidades na qualidade e pagamento de exames realizados em clínica
conveniada ao SUS em Teresina.
3.1.379 E-DOC Nº 07010094006202119. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Prorrogação do Prazo de Procedimento REFERÊNCIA: PA Nº 58-101/2020.
3.1.380 E-DOC Nº 07010094007202147. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Procedimento REFERÊNCIA: PA Nº 000062-101/2020.
3.1.381 E-DOC Nº 07010093974202191. Origem:Secretaria-Geraldo Gabinete da PGJ. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato SIMP n° 000064-214/2017.
3.1.382 E-DOC Nº 07010094008202191. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Procedimento REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000059-101/2020.
3.1.383 E-DOC Nº07010094009202136. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Decisão de
Prorrogação do Prazo de Procedimento REFERÊNCIA: PA Nº 64-101/2020.
3.1.384 E-DOC Nº 07010094014202149. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Floriano-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000060-101/2020.
3.1.385 E-DOC Nº 07010094015202193. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Floriano-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000066-101/2020.
3.1.386 E-DOC Nº 07010094016202138. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de procedimento REFERÊNCIA: PA SIMP Nº000067-101/2020.
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3.1.387 E-DOC Nº 07010094017202182. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Luzilândia-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 27/2019 (000092-306/2019).
3.1.388 E-DOC Nº 07010094019202171. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cristino Castro-PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia
de Fato Nº 38/2020 em Procedimento Administrativo Nº 08/2021 - SIMP Nº 000380-201/2020.
3.1.389 E-DOC Nº 07010094020202112. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Floriano-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000070-101/2020.
3.1.390 E-DOC Nº 07010094021202141. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
ProcedimentoAdministrativo PA SIMP Nº 001381-100/2020.
3.1.391 E-DOC Nº 07010094022202195. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de Inquérito Civil Público
Nº 014/2019_SIMP Nº 239-156/2019.
3.1.392 E-DOC Nº 07010094024202184.Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Manoel Emídio-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de Prazo
do Inquérito Civil Público n° 08/2019 (SIMP 000053-274/2019).
3.1.393 E-DOC Nº 07010094025202129. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 025/2021, SIMP nº 000060-030/2021 (Portaria de instauração 29ªPJ nº 061/2021 em anexo), com o objetivo de
apurar eventuais irregularidades na estrutura física do repouso feminino superior e na escala médica obstetrícia do Hospital do Buenos Aires, em
Teresina-PI, no bojo do qual foi expedida a Recomendação Administrativa 29ªPJ nº 009/2021, dirigida ao Presidente da Fundação Municipal de
Saúde e à Diretoria Geral do Hospital do Buenos Aires.
3.1.394 E-DOC Nº 07010094027202118. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de procedimento REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000071-101/2020.
3.1.395 E-DOC Nº 07010094028202162. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de procedimento PA SIMP Nº 000075-101/2020.
3.1.396 E-DOC Nº 07010094029202115. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Notícia
deFato NF SIMP Nº 000046-101/2021.
3.1.397 E-DOC Nº 07010094030202131. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Portaria Nº 02/2021 apurar
considerável atraso na obra de reforma da U.E. Joca Vieira, o que temprejudicado as famílias que utilizavam o serviço educacional no referido
educandário. SIMP Nº 000227-344/2020.
3.1.398 E-DOC Nº 07010094032202121. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Capitão dos Campos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo nº 13/2020 (SIMP nº 000807-293/2019).
3.1.399 E-DOC Nº 07010094031202186. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de Decisão - SIMP
000534-361/2020.
3.1.400 E-DOC Nº 07010094033202175. Origem:1ª Promotoria de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de prorrogação expedido no ICP nº
015/2019, SIMP nº 267-156/2019.
3.1.401 E-DOC Nº 07010094034202111. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito
Civil Público n° 35/ 2018 - SIMP: 000271-030/2017.
3.1.402 E-DOC Nº 07010094036202117. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Batalha-PI. Assunto: comunicação de conversão de Notícia de
Fato em Procedimento Administrativo nº 000446-164/2020.
3.1.403E-DOC Nº 07010094035202164. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de Inquérito Civil 02/2016 - SIMP 000716-141/2017.
3.1.404 E-DOC Nº 07010094038202114. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de ajuizamento de Ação Civil
Público ao CSMP/MPPI (SIMP nº 000966-085/2019).
3.1.405 E-DOC Nº 07010094041202111. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 365/2019 - SIMP nº 000382-076/2018.
3.1.406 E-DOC Nº 07010094042202166. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Barras-PI. Assunto: comunicação de Instauração do
Procedimento Administrativo nº 30.2021-2ªPJB (SIMP - 000489-138/2021).
3.1.407 E-DOC Nº 07010094046202144. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São João do Piauí-PI. Assunto: comunicação de
Prorrogação de prazo do ICP 15/2019 SIMP 000036-097/2018.
3.1.408 E-DOC Nº 07010094018202127. Origem: Gabinete do Procurador Geral-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de Prazo de
Investigação PIC08/2015 (SIMP 000020-216/2016).
3.1.409 E-DOC Nº 07010094012202151. Origem: Gabinete do Procurador Geral-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de Prazo PIC
07/2017.
3.1.410 E-DOC Nº 07010094047202199. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Piripiri-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 347/2019 - SIMP nº 000365-076/2019.
3.1.411 E-DOC Nº 07010094050202111. Origem: Núcleo dasPromotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Procedimento REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000069-101/2020.
3.1.412 E-DOC Nº 07010094051202157. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicaçãode Prorrogação do
Prazo de Procedimento REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000061-101/2020.
3.1.413 E-DOC Nº 07010094053202146. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de IC 04/2018 - SIMP 000040-141/2018.
3.1.414 E-DOC Nº 07010094054202191. Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil nº 007/2021 (000200-344/2020) através da Portaria nº 008/2021.
3.1.415 E-DOC Nº 07010094052202118. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Procedimento REFERÊNCIA: PA SIMP Nº 000077-101/2020.
3.1.416 E-DOC Nº 07010094055202135. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação do
Prazo de Procedimento SIMP Nº 000065-101/2020.
3.1.417 E-DOC Nº 07010094056202181. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Prazo de Procedimento Administrativo PA Nº 74-101/2020.
3.1.418 E-DOC Nº 07010094057202124. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Procedimento Administrativo PA Nº 73-101/2020.
3.1.419 E-DOC Nº 07010094058202179. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação de
Procedimento Administrativo PA Nº 68-101/2020.
3.1.420 E-DOC Nº 07010094062202137. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Uruçuí-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
referenteao Inquérito Civil n° 10/2014, SIMP 000529-206/2016, instaurado no âmbito da 02ª Promotoria de Justiça para apurar irregularidades e
adequar o hospital Senador Dirceu Arcoverde às normas sanitárias.
3.1.421 E-DOC Nº 07010094066202115. Origem: 42ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil nº 008/2021 (000090-344/2020) através da Portaria nº 009/2021.
3.1.422 E-DOC Nº 07010094067202161. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Cíveis de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato SIMP Nº. 002458-369/2020.
3.1.423 E-DOC Nº 07010094071202128. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União-PI. Assunto: comunicação de instauração do Procedimento
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Administrativo nº 04.2021-1ªPJUN.
3.1.424 E-DOC Nº 07010094073202117. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Altos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento no PA
SIMP nº 45-158/2020.
3.1.425 E-DOC Nº 07010094077202111. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto:comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 05/2020, SIMP nº 000045- 033/2020.
3.1.426 E-DOC Nº 07010094081202163. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de
portaria Nº 59/2021 que possui como objeto fiscalizar, acompanhar e garantir a regularização da alimentação da base de dados do BANCO DE
PREÇOS EM SAÚDE do Ministério da Saúde pelo MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais
cabíveis para a garantia da publicidade e transparência das aquisições de bens e serviços em saúde pela administração pública municipal.
3.1.427 E-DOC Nº 07010094084202113. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000036-101/2020.
3.1.428 E-DOC Nº 07010094085202141. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de conversão de promoção de
arquivamento do PA nº 002/2021 (SIMP nº 000017-084/2021).
3.1.429E-DOC Nº 07010094087202131. Origem: Grupo Especial de Regularização Fundiária e Combate à Grilagem. Assunto: comunicação de
instauração de ICP-003/2021; SIMP: 000031-215/2021 através da Portaria IPC nº 003/2021.
3.1.430 E-DOC Nº 07010094086202196. Origem: Secretaria Geral do Gabinete da PGJ. Assunto: comunicação de Conversão de PA em PIC
01/2021 - sob protocolo SIMP Nº 000603-212/2019.
3.1.431 E-DOC Nº 07010094049202188. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Noticiade Fato - SIMP Nº
000009-033/2021.
3.1.432 E-DOC Nº 07010094089202121. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Procedimento
Administrativo Nº 55/2020 SIMP Nº 000043-035/2020.
3.1.433 E-DOC Nº 07010094094202132. Origem:45ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento no
Procedimento Administrativo N° 75/2021 (SIMP 000047-035/2020).
3.1.434 E-DOC Nº 07010094093202198. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação dearquivamento do
Procedimento Administrativo PA SIMP Nº 000419-100/2020.
3.1.435 E-DOC Nº 07010094095202187. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do PA SIMP
Nº 000057-029/2018.
3.1.436 E-DOC Nº07010094097202176. Origem: Promotorias de Justiça de Oeiras-PI. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento
Administrativo nº. 15/2021 - SIMP nº 000044-109/2021, visando aplicar medidas de proteção aos menores Pedro Henrique Pereira Borges e
Lidiane Borges Henrique, que lhes garantam condições para seu integral desenvolvimento, livre de quaisquer formas de violência ou negligência,
conforme Portaria nº 26/2021.
3.1.437 E-DOC Nº 07010094098202111. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato NF SIMP Nº 001668-100/2020.
3.1.438 E-DOC Nº 07010094099202165. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de Noticia de
Fato NF SIMP Nº 001694-100/2020.
3.1.439 E-DOC Nº 07010094102202141. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de MarcosParente-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil Público n.º 16/2019 - SIMP: 000452-319/2019, na Promotoria de Marcos Parente, a fim de investigar supostas irregularidades
cometidas pelo Município de Marcos Parente/PI ao contratar servidores sem concurso público na gestão do Sr. Pedro Nunes de Sousa.
3.1.440 E-DOC Nº 07010094103202195. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de MarcosParente-PI. Assunto: comunicaçãode conversão do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público n.º 11/2019 em Inquérito Civil - SIMP: 000451-319/2019, na Promotoria de Marcos Parente,
a fim de investigar suposta contratação irregular do escritório PIEROT HIDD E VELOSO SOCIEDADE DEADVOGADOS, durante a gestão do exPrefeito Municipal de Marcos Parente,GedisonAlves Rodrigues, no período de 07/11/2016 a 31/12/2016.
3.1.441 E-DOC Nº 07010094104202131. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de MarcosParente-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil Público n.º 15/2019 - SIMP: 000449-319/2019, na Promotoria de Marcos Parente, a fim de investigar irregularidades em
contratações realizadas por Pedro Nunes de Sousa, na qualidade de gestor municipal de MarcosParente-PI, paraos festejos da Padroeira do
Município, bem como a ocorrência de indevida promoção pessoal no referido evento.
3.1.442 E-DOC Nº 07010094105202184. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de MarcosParente-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de fatonº 74/2020 em Inquérito Civil PÚBLICO nº 01/2021.
3.1.443 E-DOC Nº 07010094106202129. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Prorrogação da Correição
Ordinária Anual 2021 da 29ª PJ.
3.1.444 E-DOC Nº 07010094109202162.Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia de
Fato Nº 45/2021 em Procedimento Preparatório Nº 14/2021 (SIMP: 000127-027/2020), a fim de apurar demora na realização de cirurgia plástica
de paciente no Hospital Getúlio Vargas, através da Portaria n° 33/2021.
3.1.445 E-DOC Nº 07010094112202186. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 000094-172/2020.
3.1.446 E-DOC Nº 07010094117202117. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de
Fato NF 09/2021 - SIMP nº 000369-199/2021.
3.1.447 E-DOC Nº 07010094118202153. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Cocal-PI. Assunto: comunicaçãode arquivamento de Noticia de
Fato NF 10/2021 - SIMP nº 000375-199/2021.
3.1.448 E-DOC Nº 07010094119202114. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo PA SIMP 002240-361/2019 AO CSMP.
3.1.449 E-DOC Nº 07010094120202122. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo PA Nº 000009-102/2020.
3.1.450 E-DOC Nº 07010094121202177. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
SIMP n°000366-080/2016 - 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus.
3.1.451 E-DOC Nº 07010094124202119. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de procedimento PA SIMP Nº 000072-101/2020.
3.1.452 E-DOC Nº 07010094126202116. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo PA SIMP Nº 000076-101/2020.
3.1.453 E-DOC Nº 07010094127202144. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: comunicação de decisão de Arquivamento
do Procedimento Administrativo, SIMP: 000015-090/2020, bem como encaminhar a decisão, em anexo, proferida pelo GRUPO DE TRABALHO
PARA AUXÍLIO EM MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19, que tramita no Grupo Regional de Promotorias de Justiça Integradas de Picos.
3.1.454 E-DOC Nº 07010094131202111. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de conversão daNotícia de
Fato nº 000030-383/2020 no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 000030-383/2020, com o objetivo de apurar supostas condutas abusivas
da EscolaSedulusao negar a entrega de documentos de transferência de aluno sob a alegação de inadimplemento.
3.1.455 E-DOC Nº 07010094133202118. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento referente
ao Procedimento Administrativo n° 06/2021, SIMP n° 000989-161/2019.
3.1.456 E-DOC Nº 07010094137202181. Origem: Promotoria de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de ICP 013/2020 (SIMP/MPPI Nº
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000.118-083/2020) que tramitou no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente-PI culminou no ajuizamento de Ação Civil Pública.
3.1.457 E-DOC Nº07010094141202148. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais de Parnaíba-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo da Notícia de FatoSimpNº. 002947-369/2020.
3.1.458 E-DOC Nº 07010094142202192. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiçade São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de conclusão do IC nº 05/2018(SIMP: 000031-097/2018).
3.1.459 E-DOC Nº 07010094143202137. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 000102-172/2020.
3.1.460 E-DOC Nº 07010094144202181. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de Inquérito Civil Público n°
40/ 2019 - SIMP: 000150-030/2018 (despacho anexo), face a necessidadede novas diligências.
3.1.461 E-DOC Nº 07010094146202171. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito
Civil Público n° 36/ 2019 - SIMP: 000185-027/2018.
3.1.462 E-DOC Nº 07010094147202115. Origem:Núcleo das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de conclusão do IC nº 03/2018 (SIMP: 000029-097/2018).
3.1.463 E-DOC Nº 07010094152202128. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de São RaimundoNonato-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo de conclusão do PAC nº 18/2018 (SIMP: 000024-097/2018).
3.1.464 E-DOC Nº 07010094153202172. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito
CivilPúblico n° 042/2019 - SIMP: 000130-030/2018.
3.1.465 E-DOC Nº 07010094155202161. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito
Civil Público n° 030/2019 - SIMP: 000120-030/2018.
3.1.466 E-DOC Nº 07010094157202151. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Água Branca-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 34/2020 sob SIMP Nº 264-166/2020 em Procedimento Preparatório nº 03/2021.
3.1.467 E-DOC Nº 07010094159202141. Origem: Núcleo dasPromotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 18/2021 REFERÊNCIA: PA - 000095-101/2021.
3.1.468 E-DOC Nº 07010094160202174. Origem: Promotorias de Justiça de Corrente-PI. Assunto: comunicação de Promoção deArquivamento
do PATAC nº 006/2018 (SIMP nº 000581-085/2018).
3.1.469 E-DOC Nº 07010094162202163. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de Recomendação
Administrativa nº 19/2021. REFERÊNCIA: PA - 000096-101/2021.
3.1.470 E-DOC Nº 07010094174202198. Origem: Núcleo das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: comunicação de recomendação
administrativa Nº 27/2021 PA SIMP Nº 000020-101/2021.
3.1.471 E-DOC Nº 07010094163202116. Origem: 47ª Promotoria de Justiçade Teresina-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 01/2020 - 47ª PJ/THE (SIMP Nº 000003-036/2020).
4. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
CONSELHOSUPERIORDOMINISTÉRIOPÚBLICO,EMTERESINA(PI), 04 DE AGOSTODE2021.
EVERÂNGELA ARAÚJOBARROSPARENTE
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ18582
PORTARIA PGJ/PI Nº 1668/2021
Republicação por Incorreção
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
INTERROMPER,ad referendumdo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, a partir de 23 de julho de 2021, as férias
daPromotorade JustiçaÁUREA EMÍLIA BEZERRA MADRUGA, titular da Promotoria de Justiça de Porto e Coordenadora do Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA, referentes ao 2º período do exercício de 2021, anteriormente previstas para o período de 01
a 30 de julho de 2021, conforme escala publicada no DOEMP/PI n° 773, de 10/12/2020, ficando 08(oito) dias remanescentes para usufruto em
data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de agosto de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1849/2021
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇACLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
CONSIDERANDOa previsão de 30 (trinta) dias de férias, no período de 01 a 30 de setembro de 2021, conforme escala publicada no DOEMP/PI
n° 773, de 10/12/2020, bem comoa conversão de 1/3de férias em pecúnia, referentes ao 2º período do exercício de 2021, conforme o Ato PGJ nº
1060/2021,constantes nos autos do PGEA nº 19.21.0420.0002973/2021-45e,
CONSIDERANDOorequerimento encaminhado peloProcurador de Justiça Hugo de Sousa Cardoso, datado de 21/07/2021,
RESOLVE
ADIAR,o saldo de 20 (vinte) dias de férias do Procurador de JustiçaHUGO DE SOUSA CARDOSO,titular da 6° Procuradoria de Justiça e
Subprocurador de Justiça Institucional,previstas para o início a partir de 01 de setembro de 2021, referentes ao 2º período do exercício de 2021,
conforme a escala anual de férias publicada no DOEMP/PI nº 773, de 10/12/2020, ficando os 20 (vinte) dias para usufruto em momento oportuno.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04de agosto de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1850/2021
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0018.0008310/2021-07,
RESOLVE
os membros e servidores abaixo relacionados integrarem os Comitês Integrantes do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público-FNG/MP
(titular e substituto):
Integrantes

Comitês-FNG/MP
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Cláudia Pessoa Marques da Rocha Seabra - Chefe de Gabinete - Titular
Rodrigo Roppi de Oliveira - Subprocurador de Justiça Administrativo - Suplente

Representantes da Administração Superior - RAS

Ítalo Garcia Araújo Nogueira - Coordenador Técnico - Titular
Marcos Maciel Martins Brito - Técnico Ministerial - Suplente

Comitê de Políticas de Gestão de Tecnologia da Informação
(CPTI)

Raimundo Soares do Nascimento Neto-Coordenador Técnico - Titular
Francisco Carlos da Silva Júnior- Técnico Ministerial - Suplente

Comitê de Políticas de Gestão de Pessoas (CPGP)

Ítalo Silva Vaz - Analista Ministerial - Assessor Especial - Titular
Cleriston de Castro Ramos - Analista Ministerial Assessor Especial - Suplente

Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária (CPGO)

Nayrah Helyse Pereira Machado - Assessora Especial - Titular
Naiane Durvalina da Luz - Técnica Ministerial- Suplente

Comitê de Políticas de Gestão Estratégica (CPGE)

Afrânio Oliveira da Silva - Coordenador Técnico - Titular
Pedro Henrique Gomes do Nascimento - Técnico Ministerial - Assessor Especial
Suplente

Comitê de Políticas de Gestão Administrativa (CPGA)

Edigar Nogueira Brandão Neto - Coordenador Técnico - Titular
Shaianna da Costa Araújo Técnica Ministerial - Assessora Especial Suplente

Comitê de Políticas de Gestão de Comunicação Social
(CPCOM)

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 04 de agosto de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1851/2021
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGA/SEI nº 19.21.0425.0003754/2021-29,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor BRENO REIS DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Informática, matrícula nº 303, do Padrão 05, Classe B, para o Padrão 06, 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 17 de maio de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 04 de agosto de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1852/2021
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 611/2016;
CONSIDERANDO as férias do Procurador de Justiça José Ribamar da Costa Assunção,
RESOLVE
REVOGAR, a partir do dia 02 de agosto de 2021, com efeitos retroativos, a Portaria PGJ nº 1569/2021, que designou o Procurador de Justiça
JOSÉ RIBAMAR DA COSTA ASSUNÇÃO, titular da 17ª Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela 11ª
Procuradoria de Justiça, de 16 de julho a 14 de agosto de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de agosto de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1854/2021
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 611/2016;
CONSIDERANDO a licença-prêmio do Procurador de justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares, de 16 de julho a 14 de agosto de 2021,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ nº 1804/2021 para constar o seguinte:
DESIGNAR o Procurador de Justiça ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES, titular da 11ª Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 17ª Procuradoria de Justiça, de 15 a 31 de agosto de 2021, em razão das férias do titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de agosto de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1855/2021
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS PARENTE para atuar na audiência de atribuição da 8ª Promotoria de
Justiça de Teresina, dia 04 de agosto de 2021, às 8h30, na 8ª Vara Criminal de Teresina, em substituição à Promotora de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 03 de agosto de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1856/2021
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR para atuar na audiência de atribuição da 8ª Promotoria de
Justiça de Teresina, dia 04 de agosto de 2021, às 9h30, na 8ª Vara Criminal de Teresina, em substituição à Promotora de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 03 de agosto de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1857/2021
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuiçõesconferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
RETIFICARa Portaria PGJ/PI nº 1727/2021 para constar o seguinte:
CONCEDER, de 02 a 14 de agosto de 2021, 13(treze) dias remanescentes deférias à Promotorade JustiçaLUANA AZERÊDO ALVES,titular da
1º Promotoria de Justiça de Piracuruca, referentes ao 2º período do exercício de 2018, anteriormente interrompidas de acordo com a Portaria
PGJ/PI nº 2691/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de agosto de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1858/2021
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Complementar nº
12/93,
RESOLVE
SUSPENDER30 (trinta) dias de licença-prêmio doSubprocurador de Justiça InstitucionalHUGO DE SOUSA CARDOSO, previstas para o período
de 02 a 31 de agosto de 2021,conforme a escala de licença-prêmiopublicada 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), 04 de agosto de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1862/2021
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o Despacho
0098574, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0336.0001779/2021-78,
RESOLVE
DESIGNAR a Procuradora de Justiça MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES, os Promotores de Justiça RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA,
Subprocurador de Justiça Administrativo, e MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, Assessor de Planejamento e Gestão, o Promotor de Justiça
aposentado CARLOS WASHINGTON MACHADO, como representante da Associação Piauiense do Ministério Público, e o servidor JOSÉ
ARIMATÉA MARQUES AREA LEÃO COSTA, como representante do Sindicato dos servidores do Ministério Público do Estado do Piauí, para,
sob presidência da primeira, constituírem comissão com a finalidade de estudar proposta de ato normativo que regulamente a concessão do
auxílio saúde no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, observando o disposto na Resolução CNMP nº 223/2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 04 de agosto de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1863/2021
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o Despacho
0103452, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0014.0003597/2020-57,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS, Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de
Justiça Criminais, para atuar como gestor do termo de Adesão ao Acordo de Cooperação firmado entre o Conselho Nacional do Ministério Público
e o Ministério Público do Rio de Janeiro , referente ao Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos-SINALID, nos termos
da Cláusula Terceira do referido Termo de Adesão, revogando-se o disposto na Portaria n° 2600/2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 04 de agosto de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1864/2021
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o Despacho
0103358, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0018.0008373/2021-52,
RESOLVE
DESIGNAR os Promotores de Justiça DENISE COSTA AGUIAR, JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA e MICHELINE RAMALHO SEREJO
SILVA para, sob a presidência da primeira, integrarem a Junta Recursal do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor — JURCON,
revogando-se as designações anteriores.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 04 de agosto de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1865/2021
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
NOMEAR ROSANGELA DA SILVA SANTANA, CPF: 349.440.523-91, para exercer o cargo comissionado de Chefe de Divisão (CC-04), com
lotação junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos.
O (a) nomeado (a) fica convocado (a) a utilizar os meios eletrônicos para a entrega dos documentos exigidos para fins de posse no referido
cargo público junto à Coordenadoria de Recursos Humanos (recursoshumanos@mppi.mp.br), devido ao Ato PGJ nº 995/2020 e alterações. O
exercício ocorrerá somente após a posse no cargo;
A posse, bem como, o respectivo exercício ocorrerá observando os prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 e
alterações, e desde que cumpridas todas as formalidades legais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de agosto de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1866/2021
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
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RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LEONARDO DANTAS CERQUEIRA MONTEIRO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo
Nonato, para, sem prejuízo de suas funções, responder pela Direção de Sede das Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato, de 02 a 21
de agosto de 2021, com efeitos retroativos, em razão das férias da diretora Gabriela Almeida de Santana.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 04 de agosto de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

2.2. EDITAIS PGJ18585
EDITAL PGJ/PI Nº 31/2021
O Procurador-Geral de Justiça, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a solicitação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por intermédio do Ofício nº 04/2021, protocolo SEI
19.21.0378.0008312/2021-82;
CONSIDERANDO o disposto no Ato PGJ/PI nº 606/2016, que disciplina a participação de Promotores de Justiça em mutirões, projetos da Justiça
Itinerante e outros similares, faz saber que se encontram abertas inscrições aos Promotores de Justiça interessados em atuar na Justiça
Itinerante, na 1ª Jornada Integralmente Virtual, que será realizada nesta capital - na sede da justiça itinerante de Teresina.
I - DAS INSCRIÇÕES
I.1. O pedido de inscrição será dirigido à Procuradora-Geral de Justiça, por meio eletrônico, no endereço secretariageral@mppi.mp.br, no prazo
de 03 (três dias) úteis após a publicação do presente edital no Diário oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, instruído com certidão da
Secretaria das Varas perante as quais o interessado atue, comprovando a inexistência de intimação para audiências ou designação para
participar de sessões do Tribunal do Júri no período.
II - DO EVENTO
II.1. As inscrições serão efetivadas para atuação na JUSTIÇA ITINERANTE, consoante as disposições seguintes:
Local

Período

Vagas

Fórum Central da comarca de Teresina - 1ª Jornada Integralmente Virtual
Obs: não haverá atendimento ao público. A atuação será restrita aos processos já autuados.

02/0 8/2021
a
29/10/2021

2

III - DA ESCOLHA E DA INDICAÇÃO
III.1. Encerrado o prazo de inscrição caberá ao Procurador-Geral de Justiça designar os membros que participarão do evento, escolhendo
preferencialmente os Promotores de Justiça com menor quantidade de participação em mutirões, projetos da Justiça Itinerante e outros similares.
III.2 Inexistindo inscritos em quantidade suficiente, o Procurador-Geral de Justiça designará, de ofício, os Promotores de Justiça.
Teresina, 04 de agosto de 2021.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAICÓS18567
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 03/2021
SIMP n. 002073-361/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente Procedimento Administrativo foi instaurado através da Portaria nº 08/2021, com o objetivo de acompanhar as políticas públicas de
educação junto à Unidade Escolar Anísio de Abreu, escola da rede estadual de ensino no Município de Jaicós, concernentes ao combate à
evasão escolar, à luz do Ofício Circular 9ª GRE n. 193/2020 - Gerência Regional de Educação - Picos, que informa reiteradas faltas de alunos e
possíveis evasões escolares, com adoção do Projeto Busca Ativa.
Consoante determinado na portaria inicial, expediu-se a recomendação n. 03/2021 à Direção da Unidade Escolar Anísio de Abreu, escola da rede
estadual de ensino no Município de Jaicós, para cumprimento imediato das normas do art. 12, incs. VII e VIII, da Lei n. 9.394/1996 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e do art. 56, inc. II, da Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o Dirigente do
estabelecimento de ensino informar as estratégias de atuação adotadas para garantir a educação escolar, evitando-se a evasão (ID. 32514363).
Em resposta (ID. 33464276), a Unidade Escolar Anísio de Abreu encaminhou as informações requeridas apresentando a esta Promotoria de
Justiça as estratégias adotadas na escola para garantir a permanência e assiduidade dos educandos nas aulas remotas. Por fim, afirmou que a
unidade escolar não teve evasão de alunos não foi computado faltas acima de 30% e todas as pendências em relação a participação e
devolutivas das atividades propostas foram sanadas de forma satisfatória.
É o relatório. Decido.
O presente Procedimento Administrativo foi instaurado com a finalidade de acompanhar as políticas públicas de educação junto à Unidade
Escolar Anísio Abreu, escola da rede estadual de ensino no Município de Jaicós, concernentes ao combate à evasão escolar, à luz do Ofício
Circular 9ª GRE n. 193/2020 - Gerência Regional de Educação - Picos, que informa reiteradas faltas de alunos e possíveis evasões escolares,
com adoção do Projeto Busca Ativa.
Compulsando os fólios, percebe-se que foram adotadas as medidas necessárias, expedindo-se recomendação ao Direito da Unidade
Escolar recomendando o seguinte:
1. ADOTAR, verificada a reiteração de faltas injustificadas de alunos, medidas visando a identificar as possíveis causas, estabelecendo, de forma
proativa, contato com os pais ou responsáveis pelo(a) aluno(a), com viés eminentemente acolhedor, objetivando fazê-lo(a) retornar à assiduidade
no desenvolvimento das atividades escolares, no prazo máximo de uma semana, mostrando a obrigação da família para com a educação da
criança ou adolescente;
2. PROCEDER, esgotados os recursos escolares em relação aos educandos faltosos, à comunicação ao Conselho Tutelar do Município,
encaminhando-lhe a relação dos que apresentem quantidades de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei, para as
providências cabíveis com vistas ao efetivo retorno dos alunos ao atendimento educacional, podendo este órgão, se o caso, aplicar medidas de
proteção à criança ou adolescente, medidas aos pais e requisitar ao Poder Público Municipal todo o apoio necessário, conforme prevê o Estatuto
da Criança e do Adolescente.
No caso em apreço, segundo se depreende dos autos, tem-se por alcançada a satisfação dos fins a que se propôs por meio deste procedimento,
na medida em que se recomendou orientando a Direção da Unidade Escolar, escola da rede estadual de ensino no Município de Jaicós,
concernentes ao combate à evasão escolar, à luz do Ofício Circular 9ª GRE n. 193/2020 - Gerência Regional de Educação - Picos, com adoção
do Projeto Busca Ativa, bem como pelo acatamento pela referida unidade.
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Nesse contexto, o arquivamento do Procedimento Administrativo é de rigor.
Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP assim dispõe, em seu art. 12, sobre o arquivamento do procedimento
administrativo:
"Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos
autos para homologação do arquivamento."
Diante do exposto, promovo o arquivamento do presente procedimento administrativo, nos termos do art. 12, da Resolução n. 174/2017 do
CNMP.
Dê-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, sem necessidade de remessa dos autos para homologação do arquivamento.
Comunique-se ao CAODEC, para conhecimento.
Comunique-se à 9ª Gerência Regional de Educação de Picos dando-lhe ciência do arquivamento.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
Expedientes necessários.
Jaicós-PI, 03 de agosto de 2021.
(assinado digitalemente)
KARINE ARARUNA XAVIER
Promotora de Justiça titular da PJ de Jaicós

3.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ18568
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
30/2021
Portaria nº 102/2021
SIMP nº 0000199-206/2021
Finalidade: apurar a atual disponibilização da vacina infantil Meningocócica pelo Município de Uruçuí.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público 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 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do art. 196, CRFB/88;
CONSIDERANDO que, de acordo com a Lei nº 6.259/75, a qual dispõe, entre outras, sobre a organização das ações de vigilância
epidemiológica, elucida, em seu art. 3º, que cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as
vacinações, inclusive as de caráter obrigatório;
CONSIDERANDO que as vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático e gratuito pelos órgãos e entidades públicas, bem como
pelas entidades privadas, subvencionadas pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais, em todo o território nacional (p. único, art. 3º, Lei nº
6.259/75);
CONSIDERANDO que a vacina infantil Meningocócica, e suas variações, são componentes do Programa Nacional de Immunização[1], portanto
de distribuição obrigatória e gratuita para a população;
CONSIDERANDO que a vacina a que se faz referência na presente também é encontrada na RENAME[2] - Relação Nacional dos Medicamentos
Essenciais -, logo é fornecida pelo SUS e componente da assistência básica de saúde;
CONSIDERANDO que se instaurou nesta Promotoria a Notícia de Fato nº 69/2021, para apurar a disponibilização da vacina Meningocócica pelo
Município, após se ter noticiado sobre a falta de repasse de tal vacina ao Município há algum tempo;
CONSIDERANDO que, em resposta, o Município informou que a distribuição das vacinas que compõem o Calendário Nacional de Imunização é
realizada localmente por meio da Coordenação de Imunização do Estado, bem como que não houve repasse do referido imunológico nos meses
de março, junho e julho em razão da falta de estoque na Coordenação de Imunização do Estado, de maneira que esta última está aguardando o
próximo lote de vacinas para abastecer as Regionais e os Municípios, conforme anexos;
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 69/2021 EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021, INSTAURADO NESTA
PROMOTORIA PARA APURAR A ATUAL DISPONIBILIZAÇÃO DA VACINA INFANTIL MENINGOCÓCICA PELO MUNICÍPIO DE URUÇUÍ.
Nomeio para secretaria o procedimento o Técnico Ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINO desde logo:
1 - Registrar o procedimento e alterar o objeto no sistema SIMP;
2 - Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, 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 à XV Coordenação Regional de Saúde de Uruçuí que, no prazo de quinze dias, informe se já houve o recebimento de algum lote
de vacinas meningocócicas posteriormente ao dia 15/07/2021 e, caso não tenha havido, qual a previsão de envio do próximo lote, inclusive
devendo haver documentos comprobatórios do que for respondido a este requerimento. Envie-se cópia dos documentos constantes de ID
33467325;
4 - À Secretaria desta Promotoria de Justiça, caso exaurido o prazo estipulado acima, proceda, de já, à reiteração. Se novamente exaurido o
prazo da reiteração, com ou sem resposta, conclusos os autos devem ser.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUERIMENTO formulado pelo Ministério Público com o devido encaminhamento ao destinatário e
registro de praxe.
Uruçuí-PI, 02 de agosto de 2021.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
31/2021
Portaria nº 110/2021
Finalidade: averiguar e acompanhar a implantação de Ouvidoria Municipal em Uruçuí, consonante ao Projeto "Ouvidoria ao alcance do cidadão
em todo do Piauí", do MPPI, e à Lei nº 13.460/2017.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que são
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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 direito fundamental o acesso à justiça, em sua acepção ampla, na forma do art. 5º, XXXV, da CRFB/88;
CONSIDERANDO que o usuário do serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores
de serviços públicos observar as diretrizes dispostas no art. 5º, da Lei nº 13.460/2017;
CONSIDERANDO que, para garantis seus direitos, os usuários do serviço público poderão apresentar manifestações perante a administração
pública, as quais deverão ser dirigidas à ouvidoria do órgão ou entidade responsável (art. 9º e 10, da Lei nº 13.460/2017);
CONSIDERANDO que as ouvidorias terão como atribuições precípuas, sem prejuízo de outras estabelecidas em regulamento específico:
promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação com outras entidades de defesa do usuário; acompanhar a
prestação dos serviços, visando a garantir a sua efetividade; propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços; auxiliar na prevenção e
correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos nesta Lei; propor a adoção de medidas para a defesa dos
direitos do usuário, em observância às determinações desta Lei; receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações,
acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que se vincula; e promover a
adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes (art. 13 e incisos,
da Lei nº 13.460/2017);
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 01/2021, da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, pelo qual se solicitou auxílio na
implantação de ouvidorias municipais no Estado do Piauí, além de se ter destacado que, pela Lei nº 13.460/2017, sobre a obrigatoriedade de
órgãos de Ouvidoria em municípios com menor de 100 mil habitantes;
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:
INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 31/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO
DE OUVIDORIA MUNICIPAL EM URUÇUÍ, CONSONANTE AO PROJETO "OUVIDORIA AO ALCANCE DO CIDADÃO EM TODO DO PIAUÍ",
DO MPPI, E À LEI Nº 13.460/2017.
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, à Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, 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 que, no prazo de quinze dias, informe acerca da existência ou não de órgão de Ouvidoria Municipal;
4 - Junte-se aos autos o Ofício Circular nº 01/2021, da OGMPPI;
5 - À Secretaria desta Promotoria de Justiça, caso exaurido o prazo estipulado acima, proceda, de já, à reiteração. Se novamente exaurido o
prazo da reiteração, com ou sem resposta, conclusos os autos devem ser.
CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE REQUERIMENTO formulado pelo Ministério Público com o devido encaminhamento ao destinatário e
registro de praxe.
Uruçuí-PI, 02 de agosto de 2021.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

3.3. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA18569
PORTARIA 29ª P.J. Nº 103/2021
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 12/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente à vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo providências em apurar possíveis
irregularidades no bloqueio de regulação de leitos de UTI do Hospital Universitário HU-UFPI para piauienses em estado grave em
decorrência da COVID-19.
CONSIDERANDO que o ato a ser investigado é de responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº
23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do
Estado do Piauí, a fim de apurar possíveis irregularidades no bloqueio de regulação de leitos de UTI do Hospital Universitário HU-UFPI
para piauienses em estado grave em decorrência da COVID-19, adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis,
DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se a Sra. CELINA MADEIRA CAMPOS MARTINS para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução
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nº 23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - 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;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial do Ministério Público do
Estado do Piauí), conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Cumpra-se.
Teresina, 02 de agosto de 2.021.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

3.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES18570
Portaria nº 34/2021
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000829-237/2020 em Inquérito Civil Público nº 25/2021 - SIMP 000829-237/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000829-237/2020 para apurar suposto ato de improbidade administrativa, consistente
em suposta violação aos princípios administrativos, relacionados a aluguel de veículos - FUNDEB pelo Município de Conceição do Canindé exercício 2009, gestor ADRIANO VELOSO DOS PASSOS.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, adotando-se as seguintes providências:
I - Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração de SIMP concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as
anotações pertinentes;
II - Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publiquese no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local.
Comunique-se o CACOP;
III - Acessando o Portal do Conveniado no site do TCE/PI, proceder à juntada do dos documentos referentes às irregularidades no envio de
documentos relacionados a aluguei de veículos - FUNDEB (fls.863; 629/630; 2705/2716; 2739/2784), apontada pelo TCE quando da análise da
prestação de contas do município de Conceição do Canindé - exercício de 2009.
IV - Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os trabalhos.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Simplício Mendes, 28 de julho de 2021.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
Portaria nº 36/2021
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000833-237/2020 em Inquérito Civil Público nº /2021 - SIMP 000833-237/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000833-237/2020 para apurar suposto ato de improbidade administrativa, consistente
em suposta violação aos princípios administrativos, relacionados a aluguel de veículos - FMAS pelo Município de Conceição do Canindéexercício 2009, gestor ADRIANO VELOSO DOS PASSOS.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, adotando-se as seguintes providências:
I - Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração de SIMP concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as
anotações pertinentes;
II - Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publiquese no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local.
Comunique-se o CACOP;
III - Acessando o Portal do Conveniado no site do TCE/PI, proceder à juntada do dos documentos referentes ao envio de documentos
relacionados a aluguel de veículos - FMAS (fls. 868; 706), irregularidade apontada pelo TCE quando da análise da prestação de contas do
município de Conceição do Canindé - exercício de 2009.
IV - Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os trabalhos.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Simplício Mendes, 28 de julho de 2021.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
Portaria nº 37/2021
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000835-237/2020 em Inquérito Civil Público nº 28/2021 - SIMP 000835-237/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000835-237/2020 para apurar suposto ato de improbidade administrativa, consistente
em suposta violação aos princípios administrativos, referente à contratação irregular de prestadores de serviços - Unidade Mista de Saúde pelo
Município de Conceição do Canindé- exercício 2009, gestor ADRIANO VELOSO DOS PASSOS.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, adotando-se as seguintes providências:
I - Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração de SIMP concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as
anotações pertinentes;
II - Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publiquese no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local.
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Comunique-se o CACOP;
III - Acessando o Portal do Conveniado no site do TCE/PI, proceder à juntada do dos documentos referentes à contratação irregular de
prestadores de serviços - Unidade Mista de Saúde (fls. 870; 718/742), apontada pelo TCE quando da análise da prestação de contas do
município de Conceição do Canindé - exercício de 2009.
IV - Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os trabalhos.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Simplício Mendes, 28 de julho de 2021.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
Portaria nº 35/2021
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000831-237/2020 em Inquérito Civil Público nº 26/2021 - SIMP 000831-237/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e art. 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000831-237/2020 para apurar suposto ato de improbidade administrativa, consistente
em suposta violação aos princípios administrativos, relacionados a aluguel de veículos - FMS pelo Município de Conceição do Canindé- exercício
2009, gestor ADRIANO VELOSO DOS PASSOS.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, adotando-se as seguintes providências:
I - Autue-se o Inquérito Civil Público em tela, mantendo-se a numeração de SIMP concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as
anotações pertinentes;
II - Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publiquese no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local.
Comunique-se o CACOP;
III - Acessando o Portal do Conveniado no site do TCE/PI, proceder à juntada do dos documentos referentes ao envio de documentos
relacionados a aluguel de veículos - FMS (fls. 866; 279-292), irregularidade apontada pelo TCE quando da análise da prestação de contas do
município de Conceição do Canindé - exercício de 2009.
IV - Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os trabalhos.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Simplício Mendes, 28 de julho de 2021.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
Procedimento Administrativo 000117-237/2020
Tendo em vista que ainda não foram realizadas todas as diligências necessárias à resolução da demanda, PRORROGOo presente Procedimento
Administrativo por 01 (um) ano.
Renovem-se os Ofício nº 366/2021, Ofício nº 837/2021, Ofício nº 838/2021, Ofício nº 840/2021, Ofício nº 842/2021, Ofício nº 844/2021.
Verifique a servidora da Secretaria da Promotoria a possibilidade de manter contato telefônico com o destinatário para confirmar o recebimento
dos expedientes encaminhados via e-mail.
Esclareça que a recusa injustificável e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão na
responsabilização de que lhe der causa, a teor do artigo 37, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 12/1993.
Após, conclusos.
Simplício Mendes,27 de julho de 2021.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
Portaria nº 33/2021
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000967-237/2020 em Procedimento Administrativo nº 09/2021 - SIMP 000967-237/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000967-237/2020 para fins de apurar denúncia contra a Secretaria Estadual de Saúde
- SESAPI, no que se refere a envio de transporte tipo ambulância para o Hospital estadual José de Moura Fé, na cidade de Simplício Mendes-PI.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
I - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
II - Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). Publiquese no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local;
III - Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os trabalhos;
IV - Renove-se o Ofício 016/2021/SEPJSM - MPPI.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Simplício Mendes, 27 de julho de 2021.
EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO
Promotora de Justiça
Portaria nº 32/2021
Assunto: Conversão de Notícia de Fato nº 000963-237/2020 em Procedimento Administrativo nº 08/2021 - SIMP 000963-237/2020.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a",
da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 000963-237/2020 para fins de apurar caso de maus tratos contra idosa de iniciais M.
S. por seu filho Carlos (Carlão), na cidade de Simplício Mendes.
RESOLVE:
CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, adotando-se as seguintes providências:
I - Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida à Notícia de Fato e procedendo-se com as anotações
pertinentes;
II - Comunique-se a presente conversão, por meio eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP). PubliquePágina 30
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se no DOEMP/PI Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como afixe-se no mural da Promotoria do Fórum local;
III - Nomeio os servidores atuantes nesta Promotoria de Justiça para secretariar os trabalhos;
IV - Renove-se o Ofício 1450/2020/SEPJSM - MPPI.
Após realização das diligências supra, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Simplício Mendes, 27 de julho de 2021.
EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO
Promotora de Justiça
Portaria de Prorrogação de Prazo
Inquérito Civil Público nº 000021-342/2018
A Dra. EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO, Promotora de Justiça titular da Promotoria de Simplício Mendes, no uso
de suas atribuições constitucionais e legais, e com fundamento no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na Lei nº 8.625/93 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público),
CONSIDERANDO a Resolução nº 023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a instauração e tramitação do
Inquérito Civil Público (art. 9º);
CONSIDERANDO que em conformidade com o dispositivo acima citado, o prazo para conclusão do Inquérito Civil é de 01 (um) ano, prorrogável
pelo mesmo prazo, e quantas vezes forem necessárias, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e os direitos assegurados na Constituição Federal, devendo
promover as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente IC findou em 14 de junho de 2021;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade na conclusão das diligências para o fiel esclarecimento dos fatos e adoção das medidas corretivas, se
necessário;
R E S O L V E:
PRORROGAR por 01 (um) ano o prazo de conclusão do presente Inquérito Civil, a partir da referida data, determinando de imediato a adoção
das medidas abaixo declinadas: a) REMETER cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento; b) Publique-se
no Diário Eletrônico do Ministério Público do Piauí; c) Renovem-se os Ofício nº 172/2020 - GPJ e Ofício nº 173/2021 - GPJ (DOC 2541319 e
DOC 2591322). Verifique a servidora da Secretaria da Promotoria a possibilidade de manter contato telefônico com o destinatário para confirmar
o recebimento dos expedientes encaminhados via e-mail.
Após, conclusos.
Simplício Mendes (PI), 29 de julho de 2021.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
Procedimento Administrativo 000343-237/2019
Tendo em vista que ainda não foram realizadas todas as diligências necessárias à resolução da demanda, PRORROGOo presente Procedimento
Administrativo por 01 (um) ano.
Renove-se o Ofício nº 531/2021-GPJ. Verifique a servidora da Secretaria da Promotoria a possibilidade de manter contato telefônico com o
destinatário para confirmar o recebimento dos expedientes encaminhados via e-mail.
Esclareça que a recusa injustificável e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão na
responsabilização de que lhe der causa, a teor do artigo 37, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 12/1993.
Após, conclusos.
Simplício Mendes,29 de julho de 2021.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

3.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS18572
DECISÃO
Trata-se de notícia formulada através da Ouvidoria do MPPI em que se relata a ausência de disponibilização do edital de licitação referente ao o
Pregão Presencial n. 18/2021 da Prefeitura Municipal de Geminiano-PI.
Em análise dos autos, verificou-se que foi solicitado ao denunciante que complementasse as informações devido à falta de elementos mínimos de
provas para instauração de procedimento, sob pena de arquivamento do feito.
Mesmo sendo confirmado recebimento de demanda, o denunciante quedouse inerte.
É o que cabe relatar. Passo a decidir.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar irregularidades quanto a publicidade do Pregão Presencial nº 18/2021 do Município de
Geminiano.
Após ser instado a se manifestar, o denunciante não complementou a sua manifestação com documentos comprobatórios de que teria procurado
a publicação do certame em todos os meios disponíveis, ausente elementos mínimos para instauração de procedimento.
Ante a situação relatada, mostra-se insuficiente os elementos probatórios que sustentam o prosseguimento da presente demanda, haja vista que
a denúncia surgiu em razão de suposta ausência de publicidade dos atos, qual seja, edital que promoveu o PREGÃO PRESENCIAL nº 18/2021.
Todavia, ao ser realizada pesquisa em gabinete, verificou-se que o referido processo licitatório foi devidamente publicado no Diário Oficial dos
Municípios, Mural de Licitações do TCE e Portal da Transparência com antecedência da data da manifestação do denunciante, ficando
comprovado que o autor da denúncia não utilizou-se de todos os meios disponíveis em sua pesquisa.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da falta de justa causa.
Destarte, salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos
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ineficientes, inúteis ou a instauração em situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do
objeto da investigação, com a individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração
razoável da investigação.
Ainda. Não se pode relegar o teor jurídico da Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, que trata sobre crimes de abuso de autoridade cometidos
por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído,
em especial o art. 27:
"Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de
qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada.
(grifo nosso)
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Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Notifique-se o denunciante através de e-mail constante na manifestação inicial acerca da Decisão.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 12 de julho de 2021
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
NF n. 001744.361.2020
DECISÃO
(Visto em correição)
Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima formulada junto à Ouvidoria do Ministério Público do Piauí em face do
ex-Prefeito dede Picos, Sr. José Walmir de Lima, em que se pleiteia esclarecimentos quanto a aplicação dos recursos da merenda escolar desde
o mês de março do ano de 2020 até o presente momento, situação sugestiva de ato lesivo do poder público contra a coletividade.
Despacho inicial datado de 18.08.2020 determinando a realização de pesquisa no Portal da Transparência de Picos, no sistema SAGRES do
TCE, no site do FNDE e a solicitação de esclarecimentos por parte do ente municipal.
Procedimento com prazo de tramitação extrapolado, sem cumprimento das diligências iniciais até a presente data.
É o que cabe relatar. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Pois bem! O CNMP, editou a Resolução n.º 174/2017, categórica em impor como sendo 30(trinta) dias, prorrogável por mais 90(noventa) dias, o
lapso temporal razoável para a conclusão ordinária de existência ou não de elementos mínimos capazes de deflagrar investigação ministerial
formal por inquérito público civil, merecendo arquivamento sumária aquelas notícias de fato que não configurem lesão ou ameaça de lesão aos
interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público.
Denota o art. 3º da Resolução CNMP n° 174/2017:
"Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por
até 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para
deliberar sobre a instauração do procedimento próprio, sendo vedada a expedição de requisições".
(grifo nosso)
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Ainda. Não se pode relegar o teor jurídico da Lei nº 13.869, de 5 de Setembro de 2019, que trata sobre crimes de abuso de autoridade cometidos
por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído,
em especial os arts. 27 e 31:
"Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de
qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos,
e multa.
Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada.
Art. 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada,
procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado."
(grifo nosso)
Indiscutível, portanto, que o legislador conferiu valor jurídico ao lapso temporal investigativo, cujo termo final ordinário para ser prorrogado exige,
ao menos, motivação e direcionamento justificador daquela prorrogação, devendo o ente ministerial apresentar concretamente elementos
materiais que demonstrem a pertinência da manutenção procedimental.
Ocorre que, decorridos 194 (cento e noventa e quatro) dias da instauração do feito, as determinações iniciais não foram cumpridas pela
Secretaria Unificada. Ora, somente por meio das diligências iniciais seria possível buscar elementos primários de convicção indiciária, o que
resta prejudicado no feito em lume.
Ademais, salutar recordar o disposto no art. 5º do Ato PGJ nº 931/2019 que institui a Secretaria Unificada no âmbito do Ministério Público de
Picos:
"Art. 5º Compete à secretaria unificada, independente de deliberação prévia de membro do Ministério Público:
VII - Cumprir todos os expedientes e atos que lhe forem encaminhados em até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do feito no SIMP".
PÁGINA 2 de 3
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS/PI
Inconteste que a atuação ministerial foi lesada pela Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos em razão de sua inércia, pois sem
os elementos primários solicitados, impossível, no atual momento, entender pertinente a atuação ministerial.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO SUMÁRIO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Arquive-se remetendo cópia da presente decisão ao CSMP/PI, bem como a Corregedoria-Geral do MPPI e a Procuradoria-Geral de Justiça
para adoção das medidas que pertinentes.
Cumpra-se.
Picos/PI, 28 de fevereiro de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
NF nº 096.2020. 001987.361.2020
DECISÃO
(Visto em correição.)
Trata-se de reclamação encaminhada via Ouvidoria do MPPI sobre Portaria expedida pela diretora do Hospital Regional Justino Luz em Picos-PI
com a proibição de "atos íntimos" entre os servidores.
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Estado de Saúde (SINDESPI) noticia o total repudio à Portaria nº 14/2020, alega
que tal regulamentação foi dirigida aos servidores do HRJL sem a devida cautela e apuração do caso concreto.
Aduz que a atividade da gestora hospitalar expôs negativamente a imagem da instituição e de todos os servidores (as), sem preocupar-se com o
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Estatuto do Servidor Público e com a "proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem" dos envolvidos.
A conduta da direção hospitalar, quando da expedição da Portaria nº 014.2020, aos olhos ministeriais, pautou-se em cumprimento de dever legal.
Por outro lado, os fatos que motivaram a expedição da Portaria nº 014.2020 mereciam atenção ministerial e passaram a ser o objeto do presente
procedimento.
Procedimento com prazo de tramitação extrapolado, sem cumprimento das diligências iniciais até a presente data.
É o que cabe relatar. Passo a decidir.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar os fatos que motivaram a expedição da Portaria nº 014.2020, que tratava sobre a proibição de
"atos íntimos" entre os servidores.
Pois bem, na documentação inaugural não constam informações primordiais ao deslinde do feito, tais como o nome dos funcionários cuja conduta
ensejou a dita portaria, a data em que ocorreram os supostos fatos, possíveis testemunhas, dentre outras.
Além disso, as diligências inaugurais não foram cumpridas, resultando na insuficiência de elementos de informação que possam justificar o
prosseguimento do procedimento.
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Ademais, é imperioso frisar-se que a Notícia de Fato se encontra vencida há 158 (cento e cinquenta e oito) dias, em afronta ao art. 3 da
Resolução CNMP nº 174/2017:
"Art. 3º A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por
até 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. No prazo do caput, o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para
deliberar sobre a instauração do procedimento próprio, sendo vedada a expedição de requisições".
Inconteste que a atuação ministerial foi lesada pela Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos em razão de sua inércia, pois sem
os elementos primários solicitados impossível, no atual momento, entender pertinente a atuação ministerial.
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa, sem prejuízo de desarquivamento, surgindo
novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Remeta-se cópia da presente ao CSMP/PI, bem como a Procuradoria- Geral de Justiça para adoção das medidas pertinentes diante da inércia do
servidor responsável pelos autos, qual seja, JOSÉ MARTINS DE SOUSA JÚNIOR.
Cientifique-se à Ouvidoria do MPPI acerca da presente decisão. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 24 de março de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça

3.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA18573
PORTARIA Nº 80/2021
Ref. NF n° 54/2021
SIMP n° 335-161/2021
OBJETO: Averiguar supostas irregularidades na edição e aprovação de lei municipal que majorou alíquota da COSIP no Município de Morro do
Chapéu do Piauí/PI, sem a devida obediência aos Princípios da Anterioridade Anual e Nonagesimal, tampouco às regras de tramitação na Casa
Legislativa.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu Representante legal, ADRIANO FONTENELE SANTOS, Titular da 2ª
Promotoria de Justiça de Esperantina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 129, inciso III da Constituição Federal, no artigo 26,
inciso I da Lei nº 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar
nº 12 de 93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda,
CONSIDERANDO que, conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos Princípios de Legalidade, Moralidade, Eficiência;
CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe 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 a regra constitucional prevista no art. 150, II, "b" e "c" veda a cobrança de tributos: no mesmo exercício financeiro
em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;
CONSIDERANDO que oprincípio da anterioridadetributária, disposto nos art. 150, da Constituição Federal, é um meio de garantir
previsibilidade ao contribuinte, evitando cobrança ou majoração de tributos repentinos;
CONSIDERANDO que a edição e aprovação de lei deve obedecer ao rito processual legislativo em todos os seus aspectos a fim de atribuir
legalidade formal à norma;
CONSIDERANDO que se instaurou nesta Promotoria de Justiça, Notícia de Fato nº. 54/2021 originária de representação encaminhada à
Ouvidoria do MPPI, mantido sigilo dos dados do Noticiante, denunciando supostas irregularidades na edição e aprovação de lei municipal que
majorou alíquota da COSIP no Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI, sem a devida obediência aos Princípios da Anterioridade Anual e
Nonagesimal, tampouco às regras de tramitação na Casa Legislativa;
CONSIDERANDO as disposições contidas no artigo 11 da Lei n° 8.429/92: "Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições ..."
CONSIDERANDO que os fatos devem ser averiguados para que sejam tomadas eventuais medidas pertinentes;
RESOLVE, com fundamento no artigo 2º, § 4º, da Resolução nº 23/2007-CNMP, CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO para investigar e apurar as condutas narradas nesta Portaria, determinando as seguintes diligências:
01) Registre-se no sistema SIMP e livro próprio.
02) Autue-se as peças já existentes.
03) Encaminhe-se a presente Portaria à Secretaria Geral do Ministério Público para publicação no Diário Oficial, comunique-se ao Conselho
Superior do Ministério Público e ao CACOP;
04) Considerando que o Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI e a Câmara Municipal de Morro do Chapéu do Piauí/PI não apresentaram as
informações solicitadas em sede de ofícios de solicitação n° 707/2021 e 708/2021, respectivamente, conforme ato finalístico retro (ID. 33263316)
REQUISITE-SE dos órgãos oficiados que, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, informe a esta Promotoria de Justiça o que se segue:
a) ao Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI para que se manifeste sobre os fatos narrados na denúncia, notadamente se a majoração da
alíquota da COSIP para 20%, conforme Lei Complementar n° 229/2021, já está sendo aplicada neste exercício financeiro;
b) à Câmara Municipal de Morro do Chapéu do Piauí para que esclareça se a proposta de Lei que deu origem a Lei Complementar n° 229/2021
passou por análise prévia pelas Comissões competentes e se seguiu o trâmite regular na Casa Legislativa para posterior aprovação em Plenário,
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encaminhando comprovação do alegado.
A documentação ora solicitada deverá ser encaminhada, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, para o e-mail:
segunda.pj.esperantina@mppi.mp.br.
À Secretaria da 2ª Promotoria para realizar o encaminhamento do presente ato finalístico ao destinatário, acompanhado de cópia de ofícios
707/2021 e 708/2021 e comprovantes de cumprimento, deliberação prévia de ID. 33263316 e cópia de documentos de ID. 3771905 e 3392858.
Nomeio a servidora Stéfani Portela Gomes para secretariar os trabalhos.
Cumpridas as diligências, conclusos os autos.
Esperantina/PI, datado eletronicamente.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular 2ª PJ de Esperantina
SIMP: 000210-161/2021
ATO DE INDEFERIMENTO
Trata-se de atendimento ao público, SIMP nº 000210-161/2021, instaurado mediante manifestação nº 1848/2021, registrada na Ouvidoria do
Ministério Público do Estado do Piauí, relatando suposto desvio de valores da COSIP para fins diversos (ID nº 32959828).
Ante a necessidade de prestação de informações mínimas para instauração de um procedimento investigatório, a noticiante foi oficiado, por
intermédio da Ouvidoria do MPPI, a fim de que complementasse as informações prestadas na denúncia, apresentando, se possível, cópia de
parcelamentos firmados entre o município de Morro do Chapéu do Piauí e a Equatorial, comprovante de pagamentos efetuados com recursos da
COSIP em percentual superior aos 30% previsos na desvinculação de receita do município e/ou qualquer outro que comprove efetivamente os
fatos alegados , sob pena de indeferimento de instauração de procedimento, mas este se manteve silente, conforme certidão acostada aos
autos.
Eis o relatório.
Considerando que a denúncia que deu origem à manifestação n° 1848/2021 se mostrou vaga, não apresentando elementos mínimos que
pudessem justificar a instauração de procedimento investigatório e, oficiado a fim de complementar a denúncia, o noticiante se manteve inerte,
não vislumbro a necessidade de tomada de providências por esta Promotoria de Justiça, tampouco justa causa para instauração de procedimento
extrajudicial no âmbito do Ministério Público.
Isso posto, INDEFIRO a instauração de Notícia de Fato, com fulcro no que preleciona o art. 4º, § 4º, da Resolução n° 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Conforme descreve o art. 4º, § 1º da Resolução nº 174/2017 da do CNMP, determino a cientificação do noticiante, via Ouvidoria do Ministério
Público do Estado do Piauí.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

3.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS18574
PORTARIA Nº 22/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
06/2020
Fronteiras/PI, lavrado em 01 de Dezembro de 2020.
O PROMOTOR DE JUSTIÇA, DR. EDUARDO PALÁCIO ROCHA, respondendo pela Promotoria de Justiça de Fronteiras, com base no que
preceitua o art. art. 129, II, da Constituição Federal, e no art. 6°, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Complementar n° 75/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e
os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela
Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público instaurar procedimento administrativo para a proteção interesses difusos e coletivos, nos
termos da Resolução de n.0 174/2017, do CNMP;
CONSIDERANDO que a educação é direito pública fundamental, nos termos do art. 6.G "caput" da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 30, VI da Constituição Federal 1988, compete ao município manter, com a cooperação técnica e
financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 208 da Constituição Federal de 1988, o dever do Estado com a educação será efetivada mediante a
garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na
idade própria;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 208, inciso VII da Constituição Federal a educação fundamental, compreende a garantia de programas
suplementares, dentre os quais se destaca o transporte escolar;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 53 e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 9.069/90), é direito da criança e do
adolescente a educação, sendo obrigação do Estado assegurar o ensino fundamental gratuito, bem como programas suplementares, dentre os
quais o de transporte escolar;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 208, §2° da Constituição Federal, art. 54, §2° do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 4°, §40 da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, incorre em infração de responsabilidade aquele que presta irregularmente o ensino fundamental;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 40, Inc. I, 5°, §2°, e 11, V da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal n.°9.394/96) a
educação infantil e o ensino fundamental é obrigação do Município;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 4°, inciso VIII da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal 9.394/96), o entro da
obrigatoriedade para com o ensino fundamental, esta a de prestar programas suplementares, dentre os quais o de transporte escolar;
CONSIDERANDO que o art. 110 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal 9.394/96) afirma que os municípios incumbir-se-ão de
assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal (incluído pela Lei no 10.709, de 31/7/2003);
CONSIDERANDO que a Lei I n° 10.880/04 instituiu o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE, no âmbito do MEC, a ser
executado peio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com o objetivo de oferecer transporte escolar aos alunos da educação
básica pública, residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios;
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RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para apurar sobre a denúncia formulada pela Sra. M. F. DA C. DE M. que
afirma que não há transporte escolar para transportar os alunos da escola agrícola da CEEP.
DETERMINO a notificação da Sra. M. DE N. A. DE A. para que, no prazo de 10 - dez - dias úteis, se pronuncie sobre a denúncia ofertada - cópia
do termo de declaração deve acompanhar o ofício.
EDUARDO PALÁCIO ROCHA
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS18575
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 13/2021-MPPI/2PJB
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu agente signatário, no exercício das atribuições constitucionais e legais, com
arrimo no art. 129, III, CR/88, no art. 6º, inciso XX e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, art. 25, incisos IV, alínea 'a', e VIII, e art. 26,
caput e incisos, todos da Lei nº 8.625/93, artigo 37, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e na Resolução CNMP nº 164/2017, e
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público "expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública,
bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências
cabíveis" (art. 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 27, Parágrafo Único, inciso IV e art. 80 da Lei nº 8.625/1993);
CONSIDERANDO que as recomendações podem ser expedidas no âmbito de inquérito civil, procedimento preparatório ou procedimento
administrativo, nos termos da Resolução CNMP nº 23/2007 e Resolução CNMP nº 164/2017;
CONSIDERANDO que, em caso de em situações de violação às normas jurídicas por pessoas físicas ou jurídicas, incumbe ao Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade
administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem (artigo
25, IV, "b", Lei 8.625/93);
CONSIDERANDO que a Presidente da Câmara Municipal de Barras informou que "Na pesquisa realizada (relatório levantamento TC
014027/2020) constatou-se que o projeto de Lei nº 011/2020 que fixava os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores da Câmara
Municipal de Barras para a legislatura 2021/2021 foi realizado em consonância com todos os parâmetros legais";
CONSIDERANDO que a Presidente afirmou, ainda, que "Excepcionalmente, devido as consequências jurídicas da edição da Lei Complementar
nº 173/2020, que
estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid 19) e alterou a Lei Complementar nº101 (LRF), os
nossos valores de subsídios fixados ficarão com seus efeitos financeiros suspensos até 31 de dezembro de 2021, em razão do disposto no art.
8º, I, da aludida LC nº 173/2020";
CONSIDERANDO que da análise detida dos autos de nº TC 014027/2020 não foi possível encontrar qualquer referência a informação repassada
pela presidente da Câmara Municipal;
CONSIDERANDO que, de acordo com o tópico 2.1.6 do referido relatório levantamento, a cidade de Barras/PI está dentre os municípios que não
fixaram os subsídios dos agentes do Executivo para o quadriênio 2021/2024 ou que o fizeram fora do prazo constitucional;
CONSIDERANDO que restou determinado que os municípios que estão dispostos no Apêndice B do documento deverão aplicar no período de
2021 a 2024 os valores fixados no quadriênio anterior;
RESOLVE RECOMENDAR ao Prefeito Municipal da cidade de Barras - PI e a Câmara Municipal que:
1. O salário do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários se mantenham, durante o período de 2021 a 2024, com o valor referente ao
quadriênio anterior, qual seja 2017/2020, uma vez que a fixação dos subsídios se deu em prazo posterior ao estabelecido constitucionalmente.
Outrossim, na forma do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, segunda parte, da Lei n° 8.625/93, sob penas da legislação específica, REQUISITASE que no prazo de 15 (quinze) dias, seja encaminhada à sede da Promotoria de Justiça de Barras, resposta, por escrito, informando sobre as
medidas adotadas para o fiel cumprimento da presente RECOMENDAÇÃO, que deve, necessariamente, estar acompanhada de documentação
comprobatória.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu(s) destinatário(s)
como pessoalmente CIENTE(s) da situação ora exposta, e, portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
Adverte-se que a divulgação da presente recomendação e o fornecimento das informações requisitadas são de caráter obrigatório, sob pena de
configuração dos crimes previstos no artigo 330 do Código Penal, sendo que o descumprimento ensejará a atuação na rápida responsabilização
dos infratores, com a promoção das ações penais e de improbidade administrativa.
Encaminhe-se esta Recomendação para que seja publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público bem como devem ser remetidas
cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí (CSMP) e ao Procurador Geral do Município de Barras/PI para
conhecimento.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Barras (PI), quarta-feira, 20 de julho de 2021.
[Assinado Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça

3.9. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA18576
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observado procedimento, referente ao Inquérito Civil Público autuado sob o SIMP N°. 000005-065/2018, com a finalidade apurar eventuais
irregularidades na obra de recuperação de passeios e canteiros da Avenida Coronel Lucas, no Município de Parnaíba (PI), em vista da possível
realização de obra pública sem a observância da Lei Nº. 8.666/1993.
Para tanto, no bojo do Inquérito Civil em epígrafe foi solicitado da Prefeitura Municipal de Parnaíba (PI), os documentos referentes ao
procedimento licitatório e seus adicionais, em razão das diversas notícias veiculadas em sítios eletrônicos (inclusive no site da própria Prefeitura
Municipal de Parnaíba/PI), relatando a reestruturação do canteiro central da Avenida Coronel Lucas Correia.
Em especial, consoantes os artigos 127 e 129, ambos da Carta Magna, que impõem 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.
Ocorre que em sede de resposta, perscrutando a documentação enviada pela Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária
de Parnaíba (PI), constataram-se diversas irregularidades atinentes a eventual "Dano ao Erário/Improbidade Administrativa", acerca do
Pregão Presencial realizado pela Prefeitura de Parnaíba (PI), sob o Sistema de Registro de Preço - SRP N°. 031/2017, referente ao Processo N°.
026455/2017.
Assim, a partir de análise documentais dos expedientes licitatórios, fora solicitado ao Colendo Tribunal de Contas do Piauí, a documentação no
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que tange ao Processo N°. 026455/2017, em razão de supostas irregularidades em procedimento licitatório da Prefeitura Municipal de Parnaíba
(PI).
Ato contínuo, foi solicitado ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, apoio técnico
quanto à verificação da na licitação em comento, envolvendo a obra de recuperação de passeios e canteiros na Avenida Coronel Lucas, no
Município de Parnaíba (PI). Por fim, em resposta, apresentou Parecer Técnico N°. 26/2021, concluindo pelo arquivamento deste.
É o relatório.
Passo à manifestação.
O procedimento em lume tem por finalidade apurar eventuais irregularidades na obra de recuperação de passeios e canteiros da Avenida Coronel
Lucas, no Município de Parnaíba (PI), em vista da possível realização de obra pública sem a observância aos preceitos constitucionais e da Lei
Federal Nº. 8.666/1993.
Ocorre que, oportunizada a Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária de Parnaíba (PI), manifestar-se acerca dos fatos
apresentados, foram constatados diversas irregularidades, tais como:
"1. Liberação 846/2017 SRP/PMP (fls. 195); Autorização de Serviço N°. 846/2017 (fls. 196); Empenho de N°. 904010 (fls. 198); Contrato
Administrativo N°. 882/2017- SRP - PMP - PI (fls. 199 "usque" 209) e Ordem de serviço N°. 54 (fls. 210). Todos datados de 04 de setembro de
2017, quando na verdade as obras na Av. Coronel Lucas iniciaram em julho de 2017 (conforme documentação anexa);
2. Certidão de Situação Fiscal e Tributária (fls. 190), válida até 15 de agosto de 2017; Certificado de Regularidade do FGTS - CRF (fls. 191),
válido até 19 de agosto de 2017 e Certidão Negativa de Débitos Fiscais (fls. 193), Adquirida em 24 de maio de 2017 e válida por 90 (noventa)
dias, levando a crer que na data da assinatura dos documentos do Item 1, a empresa vencedora do certame não apresentou a devida
documentação regularizada".
Em análise pormenorizada do Contrato Administrativo N°. 882/2017 SRP - PMP - PI, vinculado ao Processo Administrativo N°. 18202/2017
SESUDEC PMP - PI, verifica-se, em observância à Cláusula sétima - da emissão da ordem de serviço, que as planilhas de controle deverão
conter, dentre outras, o nome da Avenida Coronel Lucas, onde será executado o serviço, não restando margem para dúvidas de que a Ordem de
Serviço, bem como os demais procedimentos referentes à obra realizada na Av. Coronel Lucas, resta eivada de vício, haja vista que somente
foram emitidos após o início da sobredita.
Ato contínuo, com fito de acompanhar e esclarecer as ilegalidades este órgão iniciou a investigação de possíveis ilícitos, em sede de Inquérito
Civil, em obediência à função Constitucional do Ministério Público de proteger e fiscalizar os princípios e interesses fundamentais da sociedade.
Ocorre que a análise do referido certame licitatório já foi realizada nos autos do Processo TCE N°. 026455/2017, pelo Tribunal de Contas do
Estado TCE/PI, nos autos do processo N°. 026455/2017, o qual se destinava originalmente a apurar denúncia de possíveis irregularidades
quanto a Tomada de Preços N.º 09/2017, que tinha por objeto a realização dos serviços de Recuperação de Canteiros Centrais na Avenida
Coronel Lucas e Avenida Armando Cajubá (Três de Maio). Fato este que culminou em realização de inspeção extraordinária por equipe técnica
do TCE-PI no dia 12/12/2017, sendo determinada a suspensão desse certame licitatório. Após, no julgamento do processo N. 026455/2017,
decidiu o Tribunal de Contas, em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas, tendo sido constatadas as seguintes
irregularidades quanto aos Pregões Presenciais N.º 031/2017 e N.º 033/2016.
Por conseguinte, foi determinada a aplicação de multa no valor de 1000 UFR-PI ao gestor do Município de Parnaíba, responsável pelo exercício
de 2017, Sr. Francisco de Assis de Moraes Souza, com fulcro no art. 79, I e II da Lei nº 5.888/2009 (Lei Orgânica do TCE/PI). Além de ter sido
determinada a expedição de recomendação aos gestores do Município de Parnaíba, para que se abstenham de iniciar procedimentos licitatórios,
ou mesmo contratar ou prorrogar os contratos vigentes, oriundos de registro de preços que tenham como objeto obras de engenharia, e, caso
venha a realizar nova contratação de reforma, se abstenha de iniciar o procedimento licitatório ausente o Projeto Básico específico para cada
obra ou serviço de engenharia, em respeito à Lei nº 8.666/93 assim como à Lei nº 10.520/2002.
Nesse sentido, verifica-se como função instrucional do Tribunal de contas, no exercício de suas atribuições, por iniciativa própria ou por
solicitação do Poder Legislativo, a fiscalização nos órgãos e nas entidades sob sua jurisdição, com vistas a verificar a legalidade, a
economicidade, a legitimidade, a eficiência e a eficácia de atos e contratos. Consoante, atuação no procedimento de Sistema de Registro de
Preço - SRP N°. 031/2017, referente ao processo N°. 026455/2017, restou delimitada as seguintes irregularidades formais quanto aos Pregões
Presenciais N.º 031/2017 e N.º 033/2016:
"a) modalidade de licitação inadequada ao objeto, uma vez que o Município se utilizou do Sistema de Registro de Preços para a realização de
obras (art. 1º da Lei nº 10.520/2002);
b) ausência de projeto básico na composição de procedimentos licitatórios para a execução de obras (artigo 6º, inciso IX, c/c artigo 7º, § 2º, inciso
I e artigo 40, § 2º, inciso I, todos da Lei Nº. 8.666/93)."
Assim, ante objeto do presente procedimento, qual seja: a finalidade de apurar eventuais irregularidades legais na obra de recuperação de
passeios e canteiros da Avenida Coronel Lucas, no Município de Parnaíba (PI), em premissa da Lei de Improbidade Nº.8.429/1992 e da Lei
N°.8666/1993, que institui normas para licitação, não foram encontradas outras irregularidades no que tange aos procedimentos licitatórios
analisados em comento, bem como não foi imputado débito ao gestor, vez que não restou apurado por aquele órgão qualquer indício de
ocorrência de danos ao erário.
Denotando-se, por conseguinte, solucionado o objeto da demanda, deixa o presente inquérito civil desprovidos de elementos de prova ou de
informação mínimos para continuidade da apuração.
Assim, determino o ARQUIVAMENTO do feito, na forma do artigo 10, da Resolução CNMP Nº. 23/2007, sem prejuízo de desarquivamento,
surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Para fins de cumprimento do disposto no § 1º, do artigo 10, da Resolução CNMP Nº. 23/2007, determino a cientificação do noticiante dos autos,
acerca deste arquivamento, esclarecendo-lhe que até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público, para que seja homologada ou
rejeitada a promoção de arquivamento, poderá apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do Inquérito Civil.
Após comprovação nos autos da cientificação acima descrita, determino a remessa dos autos do presente procedimento ao Egrégio Conselho
Superior do Ministério Público para homologação deste arquivamento.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 03 de agosto de 2021.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

3.10. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO18577
PORTARIA Nº 125/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar, no exercício de 2021, as atividades desenvolvidas pela COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FLORIANO, sem prejuízo de serem tomadas as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano,
representado pelo Promotor titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 127 e 129, II e III, da
Constituição Federal, 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 e 8º, II, da Res. nº 174/2017, do CNMP, e:
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CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos, como é o caso da segurança viária;
CONSIDERANDO que, no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que, nos termos do disposto na Lei nº 8.666/93, a comissão permanente ou especial de licitação deve ser formada por, no
mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da
Administração responsáveis pela licitação e com a investidura não excedente a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros
para a mesma comissão no período subsequente;
CONSIDERANDO que configura atos de improbidade administrativa, dentre outros, frustrar a licitude de processo licitatório, permitir ou facilitar a
aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto na regra de competência, negar publicidade de atos oficiais e retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
CONSIDERANDO que os membros das comissões de licitação, nos termos do aludido diploma legal, responderão solidariamente por todos os
atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião
em que tiver sido tomada a decisão;
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a licitação deve ser conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela
autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, e será auxiliado
por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento nos artigos 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 e 8º, II, da Res. nº 174/2017, do CNMP e
demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE
FLORIANO, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar, no exercício de 2021, as atividades desenvolvidas pela COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FLORIANO, sem prejuízo de serem tomadas as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se no sistema de informação pertinente e arquivando cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CACOP e CSMP para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para a Secretaria Geral para fins de publicação, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 29 de junho 2021.
_________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
PORTARIA Nº 147/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e
incêndios no Município de Francisco Ayres, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2021, bem como tomar
as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da
Administração Pública.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei
n° 8.625/93 e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO o princípio constitucional de 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", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225 caput da CF/88 e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO a existência do Projeto Institucional "Corta Fogo" implantado e executado pelo Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que constitui crime, de acordo com o art. 250, do Código Penal, "Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física
ou o patrimônio de outrem", e causa de aumento de pena se é praticado em lavoura, pastagem, mata ou floresta;
CONSIDERANDO que a Lei nº. 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, no artigo 38, proíbe
expressamente o uso de fogo na vegetação, excetuadas as situações previstas nos incisos I, II e III;
CONSIDERANDO que constitui crime, conforme dicção do artigo 41, da Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que a prática de queimada ilegal configura, também, infração administrativa;
CONSIDERANDO que o emprego de fogo em florestas e demais formas de vegetação, sem a devida autorização do órgão ambiental
competente, gera para o degradador a obrigação de reparar o dano causado ao meio ambiente, sem prejuízo de outras responsabilidades;
CONSIDERANDO os efeitos deletérios que a prática de queimada pode causar ao meio ambiente e à saúde, como perda da qualidade do ar,
destruição de vegetação nativa, morte de animais, e contribuir, também, para o aumento do efeito estufa;
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, em especial o direito à saúde e ao meio ambiente hígido, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia (art.129, II);
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do Município de Francisco Ayres com o objetivo de fiscalizar e acompanhar todas as
ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no Município de Francisco Ayres,
zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais
cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração Pública, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
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2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP e CAOMA para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio
ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução n°
174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 02 de agosto de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
PORTARIA Nº 145/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e
incêndios no Município de São José do Peixe, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2021, bem como
tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios
da Administração Pública.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei
n° 8.625/93 e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO o princípio constitucional de 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", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225 caput da CF/88 e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO a existência do Projeto Institucional "Corta Fogo" implantado e executado pelo Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que constitui crime, de acordo com o art. 250, do Código Penal, "Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física
ou o patrimônio de outrem", e causa de aumento de pena se é praticado em lavoura, pastagem, mata ou floresta;
CONSIDERANDO que a Lei nº. 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, no artigo 38, proíbe
expressamente o uso de fogo na vegetação, excetuadas as situações previstas nos incisos I, II e III;
CONSIDERANDO que constitui crime, conforme dicção do artigo 41, da Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que a prática de queimada ilegal configura, também, infração administrativa;
CONSIDERANDO que o emprego de fogo em florestas e demais formas de vegetação, sem a devida autorização do órgão ambiental
competente, gera para o degradador a obrigação de reparar o dano causado ao meio ambiente, sem prejuízo de outras responsabilidades;
CONSIDERANDO os efeitos deletérios que a prática de queimada pode causar ao meio ambiente e à saúde, como perda da qualidade do ar,
destruição de vegetação nativa, morte de animais, e contribuir, também, para o aumento do efeito estufa;
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, em especial o direito à saúde e ao meio ambiente hígido, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia (art.129, II);
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do Município de São José do Peixe com o objetivo de fiscalizar e acompanhar todas as
ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no Município de São José do Peixe,
zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais
cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração Pública, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP e CAOMA para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio
ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução n°
174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 02 de agosto de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
PORTARIA Nº 143/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e
incêndios no Município de Floriano, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2021, bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da
Administração Pública.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Floriano, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III e 225 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei
n° 8.625/93 e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO o princípio constitucional de 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", entendido esse como o "conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225 caput da CF/88 e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO a existência do Projeto Institucional "Corta Fogo" implantado e executado pelo Ministério Público do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que constitui crime, de acordo com o art. 250, do Código Penal, "Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física
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ou o patrimônio de outrem", e causa de aumento de pena se é praticado em lavoura, pastagem, mata ou floresta;
CONSIDERANDO que a Lei nº. 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, no artigo 38, proíbe
expressamente o uso de fogo na vegetação, excetuadas as situações previstas nos incisos I, II e III;
CONSIDERANDO que constitui crime, conforme dicção do artigo 41, da Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que a prática de queimada ilegal configura, também, infração administrativa;
CONSIDERANDO que o emprego de fogo em florestas e demais formas de vegetação, sem a devida autorização do órgão ambiental
competente, gera para o degradador a obrigação de reparar o dano causado ao meio ambiente, sem prejuízo de outras responsabilidades;
CONSIDERANDO os efeitos deletérios que a prática de queimada pode causar ao meio ambiente e à saúde, como perda da qualidade do ar,
destruição de vegetação nativa, morte de animais, e contribuir, também, para o aumento do efeito estufa;
CONSIDERANDO a existência da brigada municipal para o enfrentamento na prevenção e combate a queimadas e incêndios florestais no
município de Floriano, com atuação conjunta com o Corpo de Bombeiro Militar;
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, em especial o direito à saúde e ao meio ambiente hígido, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia (art.129, II);
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, III e 225 da CF; art. 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 143, II, da CE; art. 37, I, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º,
da Lei nº 7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do Município de Floriano e Corpo de Bombeiro Militar - Regional de Floriano, com o
objetivo de fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e
incêndios no Município de Floriano, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2021, bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da
Administração Pública, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na pasta respectiva;
2. Adotar providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CSMP e CAOMA para conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio
ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução n°
174/2017 do CNMP, sem prejuízo da instauração de procedimento próprio ou ajuizamento das ações judiciais pertinentes, conforme haja a
configuração de justa causa.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 02 de agosto de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
PORTARIA Nº 127/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar, no exercício de 2021, as atividades desenvolvidas pela COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, sem prejuízo de serem tomadas as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano,
representado pelo Promotor titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 127 e 129, II e III, da
Constituição Federal, 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 e 8º, II, da Res. nº 174/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos, como é o caso da segurança viária;
CONSIDERANDO que, no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que, nos termos do disposto na Lei nº 8.666/93, a comissão permanente ou especial de licitação deve ser formada por, no
mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da
Administração responsáveis pela licitação e com a investidura não excedente a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros
para a mesma comissão no período subsequente;
CONSIDERANDO que configura atos de improbidade administrativa, dentre outros, frustrar a licitude de processo licitatório, permitir ou facilitar a
aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto na regra de competência, negar publicidade de atos oficiais e retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
CONSIDERANDO que os membros das comissões de licitação, nos termos do aludido diploma legal, responderão solidariamente por todos os
atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião
em que tiver sido tomada a decisão;
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a licitação deve ser conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela
autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, e será auxiliado
por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento nos artigos 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 e 8º, II, da Res. nº 174/2017, do CNMP e
demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO PEIXE, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar, no exercício de 2021, as atividades desenvolvidas pela COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PEIXE, sem prejuízo de serem tomadas
as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já,
as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se no sistema de informação pertinente e arquivando cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CACOP e CSMP para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para a Secretaria Geral para fins de publicação, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
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Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 29 de junho 2021.
_________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
PORTARIA Nº 126/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar e acompanhar, no exercício de 2021, as atividades desenvolvidas pela COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, sem prejuízo de serem tomadas as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano,
representado pelo Promotor titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 127 e 129, II e III, da
Constituição Federal, 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 e 8º, II, da Res. nº 174/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos, como é o caso da segurança viária;
CONSIDERANDO que, no atuar dessas funções, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública
enumerados no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que, nos termos do disposto na Lei nº 8.666/93, a comissão permanente ou especial de licitação deve ser formada por, no
mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da
Administração responsáveis pela licitação e com a investidura não excedente a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros
para a mesma comissão no período subsequente;
CONSIDERANDO que configura atos de improbidade administrativa, dentre outros, frustrar a licitude de processo licitatório, permitir ou facilitar a
aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto na regra de competência, negar publicidade de atos oficiais e retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
CONSIDERANDO que os membros das comissões de licitação, nos termos do aludido diploma legal, responderão solidariamente por todos os
atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião
em que tiver sido tomada a decisão;
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a licitação deve ser conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela
autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, e será auxiliado
por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe;
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento nos artigos 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 e 8º, II, da Res. nº 174/2017, do CNMP e
demais legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE
NAZARÉ DO PIAUÍ, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar, no exercício de 2021, as atividades desenvolvidas pela COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, sem prejuízo de serem tomadas as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis no caso de comprovação de violação da legislação pertinente, DETERMINANDO, desde já, as
seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se no sistema de informação pertinente e arquivando cópia na pasta respectiva;
2. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CACOP e CSMP para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para a Secretaria Geral para fins de publicação, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano (PI), 29 de junho 2021.
_________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 35/2021
(PA - 000048-101/2021)
RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, por intermédio de seu Prefeito e de seu Secretário Municipal de Educação, a
realização de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para a imediata retomada das atividades escolares presenciais,
priorizando as séries do processo de alfabetização (1º ao 3º do ensino fundamental), sem prejuízo da manutenção do regime híbrido,
para o segundo semestre letivo de 2021, nos termos do Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano,
representado por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, 205 e 206, da Constituição
Federal; arts. 141 e 143, III, 216 e 217, da Constituição Estadual; art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85; arts. 25 e 26 da Lei nº 8.625/93; arts. 36 e 37 da
Lei Complementar Estadual nº 12/93; art. 1º e ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução nº 164/2017, do CNMP, a Recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério
Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o
destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do
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respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou
correção de condutas;
CONSIDERANDO que a educação é direito social de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, por força da pandemia do Coronavírus e do estabelecimento da política de isolamento social como forma de conter o
avanço da COVID-19, houve a suspensão das aulas presenciais em todos os estabelecimentos de ensino do Estado e do Município;
CONSIDERANDO que, com o isolamento social, as crianças deixaram de contar com importantes atores de sua rede de apoio, em especial os
professores e demais profissionais da educação, que, como também revelam as estatísticas, estão entre os principais destinatários da revelação
espontânea da vítima acerca de situações de violência a que se veem submetidas e, ainda, são os profissionais que têm maiores condições de
detectar sinais de violência a partir do comportamento e de outros alertas emitidos pela criança ou adolescente, principalmente porque,
excetuados os familiares, costumam ser as pessoas de maior confiança para a criança e o adolescente;
CONSIDERANDO que neste cenário crítico, os órgãos de controle e fiscalização, consoante as suas atribuições institucionais e o ordenamento
jurídico brasileiro, devem participar ativamente do processo, atuando de forma colaborativa, preventiva e indutora na mitigação dos efeitos
negativos da suspensão das aulas para os estudantes brasileiros;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.429, de 08 de janeiro de 2021, aprovou o Protocolo Específico nº 01/2021, com Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, além de ter autorizado o retorno das
atividades escolares presenciais para todas as modalidades de ensino no Estado do Piauí, sem prejuízo na manutenção do sistema híbrido;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.553, de 30 de março de 2021, reconheceu como essenciais as atividades desenvolvidas no
âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino;
CONSIDERANDO que, como é de conhecimento público, praticamente todos os setores da sociedade estão em funcionamento presencial,
inclusive atividades não essenciais e de menor impacto social do que a educação e que, também, as escolas particulares estão oferecendo
aulas presenciais desde o início do ano letivo de 2021;
CONSIDERANDO que os números de atendimentos por suspeita de COVID-19, casos confirmados, internações e óbitos mantém-se em queda;
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça Procedimento Administrativo, cuja finalidade é acompanhar e fiscalizar a retomada
das atividades escolares presenciais nas escolas públicas municipais de NAZARÉ DO PIAUÍ, bem como realizar as medidas extrajudiciais e
judiciais necessárias para a garantia do direito à educação e cumprimento da legislação (SIMP Nº 000048-101/2021);
RESOLVE RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, por intermédio de seu Prefeito e de seu Secretário Municipal de Educação, a
realização de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para a imediata retomada das atividades escolares presenciais,
priorizando as séries do processo de alfabetização (1º ao 3º do ensino fundamental), sem prejuízo da manutenção do regime híbrido,
para o segundo semestre letivo de 2021, nos termos do Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021, recomendando, ainda, as
seguintes providências:
1. Caso seja possível, procedam a antecipação da segunda dose da vacina para os profissionais de educação, conforme a Nota Informativa nº
04/2021, oriunda da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí - SESAPI e do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Piauí COSEMS, considerando que se concluiu pela segurança na respectiva antecipação da Vacina AstraZeneca/Fiocruz;
2. Que seja assegurado a continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem, nos ensinos presencial,
híbrido e remoto;
3. Implementem as medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte escolar, de
acordo com os protocolos da Autoridade Sanitária;
4. Assegurem o estrito cumprimento das medidas estabelecidas pelo Protocolo Específico nº 01/2021, que dispõe sobre as Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (Covid-19) para o setor relativo à Educação;
5. Resguardem aos pais e/ou responsáveis o direito de optar em manter o aluno na modalidade remota ou retornar para o ensino presencial;
6. Determinem a todas as unidades escolares que promovam orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do coronavírus;
7. Promovam, no âmbito de suas atribuições, ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a assegurar
a educação sanitária também no ambiente doméstico;
8. Estabeleçam metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que se
procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas presenciais, a serem
aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, a fim de avaliar as aprendizagens e habilidades desenvolvidas;
9. Garantam aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, frequência às turmas regulares e
ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, para atender às peculiaridades da educação especial;
10. Possibilitem a criação de mecanismos de busca ativa e disponibilizem ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento
de tal atividade, sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão
escolar, articulando toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar, esgotadas as intervenções dispensadas pela
escola;
11. Possibilitem o necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, tanto dos alunos como dos profissionais da educação,
com vistas a averiguar problemas que possam impactar os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar avaliações
diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem encaminhados às
redes de proteção, aos serviços de saúde e socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais agravadas em razão da
pandemia;
12. Garantam o direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas, pais
e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade; e
13. Assegurem a transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de recursos
públicos específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao novo Coronavírus.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto recomendado.
Ficam os destinatários da presente recomendação advertidos dos seguintes efeitos, dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência sobre o objeto recomendado e a ilicitude do não cumprimento injustificado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
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Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento ou não da presente
recomendação, os quais devem apresentar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano manifestação escrita e documentação hábil a
provar o fiel cumprimento do recomendado, bem como as justificativas da impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado;
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
da Educação e Cidadania - CAODEC/MPPI e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI para conhecimento, e aos
destinatários para conhecimento e cumprimento; e
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 23 de julho de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 045/2021
(PA - 000148-101/2021)
Recomenda ao Município de SÃO JOSÉ DO PEIXE, na pessoa do Prefeito e seus Secretários Municipais, a adoção de todas as medidas
técnicas e administrativas necessárias para a prevenção e combate a queimadas e incêndios nas áreas urbana e rural do Município, a
fim de garantir o direito à saúde e um meio ambiente sustentável.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, e 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 1º e
ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO 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 (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, inclusive, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à saúde e do consumidor;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos municípios piauienses durante o período do "B.R.O BRÓ", com número expressivo
de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de
plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da
população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
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 de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
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realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza a expedição de recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano instaurou o Procedimento Administrativo SIMP nº 000148-101/2021,
que tem por objeto fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e
incêndios no Município de SÃO JOSÉ DO PEIXE, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2021, bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração
Pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao Município de SÃO JOSÉ DO PEIXE, na pessoa do Prefeito e seus Secretários Municipais, a adoção das
seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender, temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município, enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 20 (vinte) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), caso ainda não exista em outra legislação municipal;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio, "Carros de Som" e Jornais impressos -,
com ênfase para as zonas de risco, objetivando divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem
a prévia obtenção de Autorização de Queima Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar a população rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado,
devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados
e demais estratégias para a obtenção dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis
pertinentes, localizadas no município, especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo
eventual descumprimento, e para orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada,
no âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, via e-mail institucional
(secretariaunificadafloriano@mppi.mp.br), manifestação escrita e documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a impossibilidade
de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI para conhecimento, e aos destinatários para conhecimento e cumprimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 02 de agosto de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 047/2021
(PA - 000150-101/2021)
Recomenda ao Município de FRANCISCO AYRES, na pessoa do Prefeito e seus Secretários Municipais, a adoção de todas as medidas
técnicas e administrativas necessárias para a prevenção e combate a queimadas e incêndios nas áreas urbana e rural do Município, a
fim de garantir o direito à saúde e um meio ambiente sustentável.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, e 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 1º e
ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO 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 (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, inclusive, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à saúde e do consumidor;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos municípios piauienses durante o período do "B.R.O BRÓ", com número expressivo
de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de
plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da
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população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
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 de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza a expedição de recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano instaurou o Procedimento Administrativo SIMP nº 000150-101/2021,
que tem por objeto fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e
incêndios no Município de FRANCISCO AYRES, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2021, bem como tomar as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração
Pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao Município de FRANCISCO AYRES, na pessoa do Prefeito e seus Secretários Municipais, a adoção das
seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender, temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município, enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 20 (vinte) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), caso ainda não exista em outra legislação municipal;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio, "Carros de Som" e Jornais impressos -,
com ênfase para as zonas de risco, objetivando divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem
a prévia obtenção de Autorização de Queima Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar a população rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado,
devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados
e demais estratégias para a obtenção dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis
pertinentes, localizadas no município, especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo
eventual descumprimento, e para orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada,
no âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação.
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Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, via e-mail institucional
(secretariaunificadafloriano@mppi.mp.br), manifestação escrita e documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a impossibilidade
de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI para conhecimento, e aos destinatários paras conhecimento e cumprimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 02 de agosto de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 043/2021
(PA - 000146-101/2021)
Recomenda ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Floriano, a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas
necessárias para a prevenção e combate a queimadas e incêndios nas áreas urbana e rural do Município de Floriano, a fim de garantir
um meio ambiente sustentável.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, e 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 1º e
ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO 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 (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, inclusive, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à saúde e do consumidor;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida no município de Floriano durante o período do "B.R.O BRÓ", com número expressivo de
queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de
plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da
população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza a expedição de recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
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CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO que é fato notório a intensiva utilização de fogo em terrenos urbanos particulares para a queima de lixo no Município de
Floriano;
CONSIDERANDO que, apesar do seu potencial destrutivo, o uso do fogo é admitido pela legislação vigente, em finalidades agrícolas e pastoris,
mas desde que observe duas condições: haja autorização pelo órgão ambiental competente e sejam aplicadas as técnicas estabelecidas pela
legislação, hipótese em que se estará diante de uma queima controlada;
CONSIDERANDO que, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a aplicação das técnicas
necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios na área rural,
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano instaurou o Procedimento Administrativo nº 000146-101/2021, que tem
por objeto fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no
Município de Floriano, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração Pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Floriano, na pessoa do seu presidente, a adoção das
seguintes providências:
a) que se abstenham de utilizar fogo para prática de atividades de pecuária e agricultura extensiva e de subsistência, bem como para fins de
limpeza ou recuperação de pasto no município, caso não disponham de autorização para queima controlada;
b) que, no prazo de 10 (dez) dias, a direção dos Sindicatos e Associações agrícolas reúnam os integrantes para divulgar a proibição do uso do
fogo, nos termos acima mencionados, e as penalidades pelo seu eventual descumprimento, além de orientar sobre os riscos da realização de
queimadas no período.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, via e-mail institucional, manifestação escrita e
documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI para conhecimento, e ao destinatário para conhecimento e cumprimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 02 de agosto de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 042/2021
(PA - 000146-101/2021)
Recomenda ao Delegado Regional da Polícia Civil - Município de Floriano, a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas
necessárias para a prevenção e combate a queimadas e incêndios nas áreas urbana e rural do Município de Floriano, a fim de garantir
um meio ambiente sustentável.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, e 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 1º e
ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO 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 (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, inclusive, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à saúde e do consumidor;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos municípios piauienses durante o período do "B.R.O BRÓ", com número expressivo
de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de
plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da
população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
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 de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
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CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza a expedição de recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que, em relação às áreas rurais, com certa frequência, a queimada agrícola é efetuada em condições inadequadas, sem a
aplicação das técnicas necessárias ou sem a prévia autorização de queima controlada, dando ensejo a incêndios em áreas de mata e floresta;
CONSIDERANDO que a Polícia Civil é o órgão da segurança pública encarregado do exercício de polícia judiciária, que compreende: a) o
cumprimento das determinações emanadas do Poder Judiciário; b) a apuração das infrações penais, que não sejam as militares e aquelas não
tenham sido cometidas contra interesses da União;
CONSIDERANDO que a atividade investigativa consiste na coleta de indícios da prática de infração penal, objetivando identificar a autoria do fato
definido na legislação penal, fornecendo subsídios para a abertura do processo criminal e, por consequência, a punição dos autores;
CONSIDERANDO que, ademais, a Polícia Civil, quando em deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras, tem
o poder-dever de atuar de ofício no caso de se deparar com o cometimento de crimes e contravenções penais que envolvam o uso ilícito do fogo,
inclusive com a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito, consoante reza o art. 301, do Código de Processo Penal;
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano instaurou o Procedimento Administrativo nº 000146-101/2021, que tem
por objeto fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no
Município de Floriano, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração Pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao Delegado Regional da Polícia Civil - Município de Floriano, a adoção das seguintes providências:
a. Durante os serviços de deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural do
município de Floriano, atue no combate a incêndios dolosos e culposos, por meio da prisão em flagrante e coleta de indícios de autoria e
materialidade dos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio
de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de
Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. Dentro das possiblidades operacionais, atender, com certa brevidade, as ocorrências de incêndio noticiadas pela população, de forma
permanente, remetendo equipes ao local para fins de averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, via e-mail institucional, manifestação escrita e
documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
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Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI para conhecimento, e ao destinatário para conhecimento e cumprimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 02 de agosto de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 041/2021
(PA - 000146-101/2021)
Recomenda ao Comandante do Corpo de Bombeiro Militar - Município de Floriano, a adoção de todas as medidas técnicas e
administrativas necessárias para a prevenção e combate a queimadas e incêndios nas áreas urbana e rural do Município de Floriano, a
fim de garantir um meio ambiente sustentável.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, e 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 1º e
ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO 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 (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, inclusive, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à saúde e do consumidor;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos municípios piauienses durante o período do "B.R.O BRÓ", com número expressivo
de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de
plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da
população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
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 de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza a expedição de recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
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CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a atribuição do Corpo de Bombeiro Militar decorre da própria Constituição Federal, que conferiu a essa corporação o
exercício das funções de policiamento no combate de situações de risco à incolumidade pública, bem como do dever de agir em situações de
flagrância de cometimento de crimes ou contravenções penais com as quais se depare durante o exercício de suas atribuições (art. 301, do
Código de Processo Penal);
CONSIDERANDO que, dessa forma, o Corpo de Bombeiro Militar, exercendo sua competência constitucional, responsável pela preservação da
incolumidade pública em geral, tem autoridade para coibir os comportamentos individuais contra as normas legais, ou seja, comportamentos
antissociais, detendo o poder e o dever de atuar como polícia administrativa sempre que houver indivíduos em comportamentos que ocasionem a
quebra dessa ordem;
CONSIDERANDO que, assim sendo, o Corpo de Bombeiro Militar pode ampliar sua atuação no tocante à fiscalização, tanto preventiva como
repressiva, visando à preservação, e exercendo o poder de polícia em sua plenitude;
CONSIDERANDO que, nessa atuação, o Corpo de Bombeiro Militar pode inclusive fazer o uso da coercibilidade, isto é, a imposição coativa das
medidas adotadas pela Administração, a qual é um dos atributos do poder de polícia;
CONSIDERANDO que o ato de polícia é imperativo (obrigatório para seu destinatário), admitido até o emprego da força pública para seu
adimplemento, quando resistido pelo administrado;
CONSIDERANDO, ademais, sob um viés prático, que o Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Militar tem maiores condições estruturais de atuarem
no combate às repercussões criminais do uso ilícito do fogo, vez que realiza policiamento ostensivo com contingente adequado, bem como, via
de regra, são as autoridades estatais que primeiro têm acesso às demandas de queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que, atentos à realidade piauiense de desaparelhamento da Polícia Civil do Estado, é notório que a Polícia Militar e Corpo de
Bombeiro Militar são os órgãos de segurança pública que atuam com maior mobilidade e em maior proximidade do local dos fatos, especialmente
através dos batalhões locais;
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano instaurou o Procedimento Administrativo nº 000146-101/2021, que tem
por objeto fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no
Município de Floriano, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração Pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao Comandante do Corpo de Bombeiro Militar - Município de Floriano, a adoção das seguintes providências:
a. durante a realização de suas atribuições no perímetro urbano e rural do Município de Floriano, atue no combate a incêndios dolosos e
culposos, inclusive por meio da prisão em flagrante ou condução à Unidade de Polícia Judiciária para fins de lavratura de Termo Circunstanciado
de Ocorrência e coleta de indícios de autoria e materialidade, caso as condutas se amoldem aos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal
("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar
incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de
fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. em demandas relacionadas à queima de lixo em quintais e terrenos particulares, promova uma atuação preventiva e educativa, alertando a
população sobre a proibição legal dessa prática, na forma do art. 47, da Lei nº 12.305/2010, sem ressalva da possibilidade de enquadramento da
conduta aos tipos penais insculpidos nos arts. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem") e 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e art. 38, da Lei de Contravenções Penais
("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
c. atenda às ocorrências de incêndio e queimadas noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de
averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, via e-mail institucional
(secretariaunificadafloriano@mppi.mp.br), manifestação escrita e documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a impossibilidade
de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI para conhecimento, e aos destinatários paras conhecimento e cumprimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 02 de agosto de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 040/2021
(PA - 000146-101/2021)
Recomenda ao Comandante da Polícia Militar - Município de Floriano, a adoção de todas as medidas técnicas e administrativas
necessárias para a prevenção e combate a queimadas e incêndios nas áreas urbana e rural do Município de Floriano, a fim de garantir
um meio ambiente sustentável.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, e 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 1º e
ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO 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 (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
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Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, inclusive, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à saúde e do consumidor;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos municípios piauienses durante o período do "B.R.O BRÓ", com número expressivo
de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de
plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da
população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
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 de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza a expedição de recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), com as alterações da Lei nº 7.209/84 que, em seu art. 250, estabelece
como tipo penal "causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem", constituindo causa de aumento de
pena, segundo seu § 1º, I, "se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 41, fixa como crime a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 38, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, constitui contravenção penal a conduta de provocar, abusivamente,
emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, da Lei Federal nº 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição de resíduos sólidos ou rejeitos
por meio de queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
CONSIDERANDO que a atribuição da Polícia Militar decorre da própria Constituição Federal, que conferiu a essa corporação o exercício das
funções de policiamento na manutenção da ordem, no combate de situações de risco à incolumidade pública, bem como do dever de agir em
situações de flagrância de cometimento de crimes ou contravenções penais com as quais se depare durante o exercício de suas atribuições (art.
301, do Código de Processo Penal);
CONSIDERANDO que, dessa forma, a Polícia Militar, exercendo sua competência constitucional, responsável pela preservação da ordem e da
incolumidade pública em geral, tem autoridade para coibir os comportamentos individuais contra as normas legais, ou seja, comportamentos
antissociais, detendo o poder e o dever de atuar como polícia administrativa sempre que houver indivíduos em comportamentos que ocasionem a
quebra dessa ordem;
CONSIDERANDO que, assim sendo, a Polícia Militar pode ampliar sua atuação no tocante à fiscalização, tanto preventiva como repressiva,
visando à preservação da ordem, e exercendo o poder de polícia em sua plenitude;
CONSIDERANDO que, nessa atuação, a Polícia Militar pode inclusive fazer o uso da coercibilidade, isto é, a imposição coativa das medidas
adotadas pela Administração, a qual é um dos atributos do poder de polícia;
CONSIDERANDO que o ato de polícia é imperativo (obrigatório para seu destinatário), admitido até o emprego da força pública para seu
adimplemento, quando resistido pelo administrado;
CONSIDERANDO, ademais, sob um viés prático, que o Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Militar tem maiores condições estruturais de atuarem
no combate às repercussões criminais do uso ilícito do fogo, vez que realiza policiamento ostensivo com contingente adequado, bem como, via
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de regra, são as autoridades estatais que primeiro têm acesso às demandas de queimadas e incêndios florestais;
CONSIDERANDO que, atentos à realidade piauiense de desaparelhamento da Polícia Civil do Estado, é notório que a Polícia Militar e Corpo de
Bombeiro Militar são os órgãos de segurança pública que atuam com maior mobilidade e em maior proximidade do local dos fatos, especialmente
através dos batalhões locais;
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano instaurou o Procedimento Administrativo nº 000146-101/2021, que tem
por objeto fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no
Município de Floriano, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração Pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao Comandante da Polícia Militar - Município de Floriano, a adoção das seguintes providências:
a. durante a realização de suas atribuições no perímetro urbano e rural do Município de Floriano, atue no combate a incêndios dolosos e
culposos, inclusive por meio da prisão em flagrante ou condução à Unidade de Polícia Judiciária para fins de lavratura de Termo Circunstanciado
de Ocorrência e coleta de indícios de autoria e materialidade, caso as condutas se amoldem aos crimes tipificados no art. 250, do Código Penal
("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem") e art. 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar
incêndio em mata ou floresta") e contravenção penal tipificada no art. 38, da Lei de Contravenções Penais ("provocar, abusivamente, emissão de
fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
b. em demandas relacionadas à queima de lixo em quintais e terrenos particulares, promova uma atuação preventiva e educativa, alertando a
população sobre a proibição legal dessa prática, na forma do art. 47, da Lei nº 12.305/2010, sem ressalva da possibilidade de enquadramento da
conduta aos tipos penais insculpidos nos arts. 250, do Código Penal ("causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem") e 41, da Lei Federal nº 9.605/98 ("provocar incêndio em mata ou floresta") e art. 38, da Lei de Contravenções Penais
("provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém");
c. atenda às ocorrências de incêndio e queimadas noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de
averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, via e-mail institucional
(secretariaunificadafloriano@mppi.mp.br), manifestação escrita e documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a impossibilidade
de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI para conhecimento, e aos destinatários paras conhecimento e cumprimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 02 de agosto de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 039/2021
(PA - 000146-101/2020)
Recomenda ao Município de Floriano, nas pessoas do Prefeito e os Secretários Municipais da Saúde, da Educação, do Meio ambiente,
de Infraestrutura, Representante da Defesa Civil, Brigada Municipal e SUTRAN, a adoção de todas as medidas técnicas e
administrativas necessárias para a prevenção e combate a queimadas e incêndios nas áreas urbana e rural do Município de Floriano, a
fim de garantir o direito à saúde e um meio ambiente sustentável.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, representado
por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, da Constituição Federal, 8º, § 1º, da
Lei nº 7.347/85, 25, IV, "a", e 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, 2º, parágrafo único, e 38, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e 1º e
ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e:
CONSIDERANDO 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 (art.
225, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, inclusive, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como é o caso do direito à saúde e do consumidor;
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade vivida nos município piauienses durante o período do "B.R.O BRÓ", com número expressivo
de queimadas, colocando em risco a vida e a saúde da população e com imensos danos ao meio ambiente;
CONSIDERANDO que, aliado à baixa umidade do ar e às altas temperaturas no município, o fogo poderá se propagar rapidamente dentro de
plantações, pastagens, sistemas agroflorestais e florestas, causando incêndios acidentais com prejuízos econômicos, ambientais e à saúde da
população;
CONSIDERANDO que são efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde humana: o surgimento e o agravamento de doenças do coração e
pulmonares, como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 39, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), "os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e
qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e
implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais";
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 de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO o dever de respeito aos princípios norteadores da administração pública, dentre eles: supremacia do interesse público e da
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indisponibilidade do interesse público; bem como aos constitucionalmente impostos aos entes federativos, como, por exemplo, o princípio do
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o
princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.179/99 (Infrações Administrativas Ambientais) que, em seus arts. 25 a 40, estabelece as sanções
aplicáveis às infrações contra a flora;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14, do Decreto Federal nº 2.661/98, a autoridade ambiental competente poderá determinar a
suspensão da Queima Controlada da região ou município quando constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas
desfavoráveis; a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente
reconhecidos como parâmetros ou os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte;
CONSIDERANDO que a função social da propriedade foi corroborada pela Constituição Federal de 1988, nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, II, a
qual preconiza que o uso da propriedade exige o cumprimento da função socioambiental e, caso não se faça, o exercício desse direito é ilegítimo;
CONSIDERANDO que essas funções não instituem apenas um limite ao exercício do direito de propriedade, mas também autorizam ações
positivas aos proprietários, para que sua propriedade se normatize quanto à preservação ambiental;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 182, § 2º, da Constituição Federal, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 1.228, § 1º, do Código Civil, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas;
CONSIDERANDO que, dessa forma, o titular da propriedade deve atender a função social exigida, não lhe sendo permitido o uso abusivo;
CONSIDERANDO que cabe aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama promover ações de educação ambiental
integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, tal como estatuído no art. 3º, III, da Lei nº 9.795/99;
CONSIDERANDO que, diante do alto índice de focos de calor no segundo semestre de cada ano no Estado do Piauí, com número significativo
de queimadas, redobra-se a importância da disseminação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios culposos e
dolosos;
CONSIDERANDO que, especialmente no meio agrícola, percebe-se que a utilização do fogo é feita predominantemente por pessoas com baixa
instrução formal, que não dispõem de informações de técnicas corretas para a realização de uma queima controlada e muito menos consciência
dos efeitos danosos dessa prática ao meio ambiente e à saúde pública, além de estarem inseridas no ambiente cultural secular do emprego do
fogo como meio de limpeza rápida de terreno para plantio;
CONSIDERANDO que, diante desse quadro, a educação ambiental é ferramenta eficaz para desfazimento de noções incorretas que estão
arraigadas na coletividade, especialmente do meio rural, bem como para a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidir e atuar na
realidade socioambiental, comprometidos com a vida e o bem-estar de cada um e, por conseguinte, da sociedade;
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza a expedição de recomendações aos
órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito,
CONSIDERANDO que a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano instaurou o Procedimento Administrativo nº 000146-101/2021, que tem
por objeto fiscalizar e acompanhar todas as ações desenvolvidas pelo Poder Público visando a prevenção e combate a queimadas e incêndios no
Município de Floriano, zonas urbana e rural, durante o período do "B.R.O BRÓ", no ano de 2021, bem como tomar as medidas extrajudiciais e
judiciais cabíveis necessárias para o cumprimento do objeto do procedimento, à luz dos princípios da Administração Pública,
RESOLVE RECOMENDAR ao Município de Floriano, nas pessoas do Prefeito e os Secretários Municipais da Saúde, da Educação, do
Meio ambiente, de Infraestrutura, Representante da Defesa Civil, Brigada Municipal e SUTRAN, a adoção das seguintes providências:
a) apresentar e iniciar a execução, no prazo de 10 (dez) dias, de Plano de Atuação Emergencial para o período de 120 (cento e vinte) dias, que
deverá conter necessariamente informações acerca das atividades a serem desenvolvidas, dos recursos financeiros e humanos e da
infraestrutura a serem utilizados, bem como das estratégias a serem adotadas, devendo contemplar a fiscalização diária de terrenos particulares
e baldios no município, a fim de identificar e autuar, nos termos de legislação local, os responsáveis pela realização de queima de lixo nesses
imóveis, bem como os responsáveis pelo irregular uso do fogo em zonas rurais, sem dispor de autorização para queima controlada, ressalvadas
as hipóteses previstas no art. 38, da Lei nº 12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), com encaminhamento ao Ministério Público de
relatório mensal das atividades fiscalizatórias;
b) suspender temporariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a emissão de Autorização de Queima Controlada nas áreas urbana e rural do
Município enquanto durar as "condições meteorológicas desfavoráveis" (art. 14, I, do Decreto Federal nº 2.661/98), caracterizadas pela baixa
umidade relativa do ar e altas temperaturas;
c) encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 20 (vinte) dias, projeto de lei ordinária prevendo a aplicação de multas pecuniárias pela queima
irregular de lixo, em qualquer circunstância, com base no art. 47, da Lei nº 12.305/2010, e utilização de fogo em práticas agrícolas na zona rural,
caso o responsável não disponha de Autorização de Queima Controlada ou inobserve as suas condições, com fundamento no art. 38, da Lei nº
12.561, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), caso ainda não exista em outra legislação municipal;
d) iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, uma ampla campanha publicitária na mídia local - Televisão, Rádio, "Carros de Som" e Jornais impressos -,
com ênfase para as zonas de risco, objetivando divulgar a proibição do uso do fogo para queima de lixo na área urbana e para fins agrícolas sem
a prévia obtenção de Autorização de Queima Controlada, nos termos acima mencionados, as penalidades pelo seu eventual descumprimento, e,
especialmente, para orientar a população rural e urbana dos riscos da realização de queimadas neste ano, em especial no período assinalado,
devendo, para tanto, no mesmo prazo, apresentar um Plano de Mídia, com o conteúdo da campanha, horários de veiculação, veículos utilizados
e demais estratégias para a obtenção dos resultados ora recomendados;
e) mobilizar, no prazo de 10 (dez) dias, os Sindicatos e as Associações Rurais e de Bairros, além de escolas, igrejas e demais entidades civis
pertinentes, localizadas no município, especialmente nas zonas de risco, para que divulgue a proibição adotada, bem como as penalidades pelo
eventual descumprimento, e para orientar a população rural e urbana dos perigos da realização de queimadas;
f) mobilizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, provocando reunião extraordinária, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja apresentada,
no âmbito desse colegiado, a Recomendação expedida, para fins de adoção de medidas para sua implementação.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto.
Fica o destinatário da presente recomendação advertido dos seguintes efeitos, dela advindo:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do não cumprimento do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, via e-mail institucional
(secretariaunificadafloriano@mppi.mp.br), manifestação escrita e documentação hábil a provar o fiel cumprimento, bem como a impossibilidade
de cumpri-la dentro do prazo assinalado.
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b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
do Meio Ambiente - CAOMA/MPPI para conhecimento, e aos destinatários para conhecimento e cumprimento.
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 02 de agosto de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - 1ª PJ
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 37/2021
(PA - 000050-101/2021)
RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE ARRAIAL, por intermédio de seu Prefeito e de seu Secretário Municipal de Educação, a realização de
todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para a imediata retomada das atividades escolares presenciais, priorizando as
séries do processo de alfabetização (1º ao 3º do ensino fundamental), sem prejuízo da manutenção do regime híbrido, para o segundo
semestre letivo de 2021, nos termos do Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Órgão de Execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano,
representado por seu titular abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, 205 e 206, da Constituição
Federal; arts. 141 e 143, III, 216 e 217, da Constituição Estadual; art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85; arts. 25 e 26 da Lei nº 8.625/93; arts. 36 e 37 da
Lei Complementar Estadual nº 12/93; art. 1º e ss. da Res. 164/2017, do CNMP, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução nº 164/2017, do CNMP, a Recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério
Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o
destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do
respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou
correção de condutas;
CONSIDERANDO que a educação é direito social de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, por força da pandemia do Coronavírus e do estabelecimento da política de isolamento social como forma de conter o
avanço da COVID-19, houve a suspensão das aulas presenciais em todos os estabelecimentos de ensino do Estado e do Município;
CONSIDERANDO que, com o isolamento social, as crianças deixaram de contar com importantes atores de sua rede de apoio, em especial os
professores e demais profissionais da educação, que, como também revelam as estatísticas, estão entre os principais destinatários da revelação
espontânea da vítima acerca de situações de violência a que se veem submetidas e, ainda, são os profissionais que têm maiores condições de
detectar sinais de violência a partir do comportamento e de outros alertas emitidos pela criança ou adolescente, principalmente porque,
excetuados os familiares, costumam ser as pessoas de maior confiança para a criança e o adolescente;
CONSIDERANDO que neste cenário crítico, os órgãos de controle e fiscalização, consoante as suas atribuições institucionais e o ordenamento
jurídico brasileiro, devem participar ativamente do processo, atuando de forma colaborativa, preventiva e indutora na mitigação dos efeitos
negativos da suspensão das aulas para os estudantes brasileiros;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.429, de 08 de janeiro de 2021, aprovou o Protocolo Específico nº 01/2021, com Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, além de ter autorizado o retorno das
atividades escolares presenciais para todas as modalidades de ensino no Estado do Piauí, sem prejuízo na manutenção do sistema híbrido;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.553, de 30 de março de 2021, reconheceu como essenciais as atividades desenvolvidas no
âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino;
CONSIDERANDO que, como é de conhecimento público, praticamente todos os setores da sociedade estão em funcionamento presencial,
inclusive atividades não essenciais e de menor impacto social do que a educação e que, também, as escolas particulares estão oferecendo
aulas presenciais desde o início do ano letivo de 2021;
CONSIDERANDO que os números de atendimentos por suspeita de COVID-19, casos confirmados, internações e óbitos mantém-se em queda;
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça Procedimento Administrativo, cuja finalidade é acompanhar e fiscalizar a retomada
das atividades escolares presenciais nas escolas públicas municipais de ARRAIAL, bem como realizar as medidas extrajudiciais e judiciais
necessárias para a garantia do direito à educação e cumprimento da legislação (SIMP Nº 000050-101/2021);
RESOLVE RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE ARRAIAL, por intermédio de seu Prefeito e de seu Secretário Municipal de Educação, a
realização de todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para a imediata retomada das atividades escolares presenciais,
priorizando as séries do processo de alfabetização (1º ao 3º do ensino fundamental), sem prejuízo da manutenção do regime híbrido,
para o segundo semestre letivo de 2021, nos termos do Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021, recomendando, ainda, as
seguintes providências:
1. Caso seja possível, procedam a antecipação da segunda dose da vacina para os profissionais de educação, conforme a Nota Informativa nº
04/2021, oriunda da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí - SESAPI e do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Piauí COSEMS, considerando que se concluiu pela segurança na respectiva antecipação da Vacina AstraZeneca/Fiocruz;
2. Que seja assegurado a continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem, nos ensinos presencial,
híbrido e remoto;
3. Implementem as medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte escolar, de
acordo com os protocolos da Autoridade Sanitária;
4. Assegurem o estrito cumprimento das medidas estabelecidas pelo Protocolo Específico nº 01/2021, que dispõe sobre as Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (Covid-19) para o setor relativo à Educação;
5. Resguardem aos pais e/ou responsáveis o direito de optar em manter o aluno na modalidade remota ou retornar para o ensino presencial;
6. Determinem a todas as unidades escolares que promovam orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do coronavírus;
7. Promovam, no âmbito de suas atribuições, ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a assegurar
Página 53

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 921 Disponibilização: Quarta-feira, 4 de Agosto de 2021 Publicação: Quinta-feira, 5 de Agosto de 2021

a educação sanitária também no ambiente doméstico;
8. Estabeleçam metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que se
procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas presenciais, a serem
aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, a fim de avaliar as aprendizagens e habilidades desenvolvidas;
9. Garantam aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, frequência às turmas regulares e
ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, para atender às peculiaridades da educação especial;
10. Possibilitem a criação de mecanismos de busca ativa e disponibilizem ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento
de tal atividade, sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão
escolar, articulando toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar, esgotadas as intervenções dispensadas pela
escola;
11. Possibilitem o necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, tanto dos alunos como dos profissionais da educação,
com vistas a averiguar problemas que possam impactar os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar avaliações
diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem encaminhados às
redes de proteção, aos serviços de saúde e socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais agravadas em razão da
pandemia;
12. Garantam o direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas, pais
e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade; e
13. Assegurem a transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de recursos
públicos específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao novo Coronavírus.
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Estadual sobre o tema, não
excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes
públicos com responsabilidade e competência no objeto recomendado.
Ficam os destinatários da presente recomendação advertidos dos seguintes efeitos, dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência sobre o objeto recomendado e a ilicitude do não cumprimento injustificado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Resolve, ainda, determinar:
a) Fixação do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários se manifestem sobre o acatamento ou não da presente
recomendação, os quais devem apresentar à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano manifestação escrita e documentação hábil a
provar o fiel cumprimento do recomendado, bem como as justificativas da impossibilidade de cumpri-la dentro do prazo assinalado;
b) Encaminhamento da presente Recomendação à Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para a devida publicação no Diário
Eletrônico do Ministério Público, bem como ao Conselho Superior do Ministério Público - CSMP/MPPI, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
da Educação e Cidadania - CAODEC/MPPI e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI para conhecimento, e aos
destinatários para conhecimento e cumprimento; e
c) O registro eletrônico da presente Recomendação no Sistema SIMP.
Registre-se, publique-se e notifiquem-se.
Floriano, 23 de julho de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
TERMODEAJUSTAMENTO DE CONDUTA
REFERÊNCIA: ICP nº 000253-101/2019
COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ
No dia 01 de julho de 2021, na sede do Ministério Público, presentes de um lado, o MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, CNPJ nº
05.805.924/0001-89, neste ato presentado pelo Promotor de Justiça titular da 1ª PJ, JOSÉ DE ARIMATÉA DOURADO LEÃO, doravante
denominado COMPROMITENTE, e do outro lado, o MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº
06.554.141/0001-32, com sede administrativa na Praça 21 de Dezembro, 478, Centro, Nazaré do Piauí, representado neste ato pela Secretária
Municipal da Educação, NILSA MARIA DA SILVA SANTOS, RG nº 1.285.143/PI, CPF nº 134.107.843-49, doravante denominado
COMPROMISSÁRIO, com fulcro no disposto nos arts. 129 da CF/88 c/c 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, e como meio consensual de solução do
objeto investigado no procedimento ICP nº 000253-101/2019, firmaram o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, conforme as
cláusulas que adiante se seguem, e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos - arts. 127 e
129, III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da Administração Pública enumerados
no caput do art. 37, da Carta Republicana, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO o disposto no artigo 205 da CF que dispõe que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental, especialmente para as crianças e adolescentes (art. 53 a 59 da Lei nº 8.069/90) e
para as pessoas com deficiência (art. 208, inciso III, da Constituição Federal e Decreto Legislativo nº 186/2008);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 206, segundo o qual o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e na gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
CONSIDERANDO a Meta 01 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) consistente em universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos;
CONSIDERANDO que a obrigatoriedade da pré-escola ocorreu a partir da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que alterou
o artigo 208 da CF e impôs ao poder público a sua universalização até 2016, cuja responsabilidade é prioritariamente dos municípios, na forma
do artigo 211 da CF, com apoio técnico e financeiro da União (cf. art. 6º da EC 59);
CONSIDERANDO as estatísticas e análises do Anuário Brasileiro da Educação Básica, que contribuem para monitorar o cumprimento das metas
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previstas no Plano Nacional de Educação;
CONSIDERANDO a importância da qualidade da Educação Infantil, conforme os Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de
Educação Infantil;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de defender a ordem jurídica e de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes pela Lei e pela
Constituição Federal, observados os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerentes à matéria;
CONSIDERANDO que o Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União (CNPG), instituiu duas Recomendações para a criação de Promotorias exclusivas na área da Educação, na
Carta de Recife, em 1998, e no Encontro de Aracaju, em 2013;
CONSIDERANDO a Ação Estratégica Nacional pela Educação Infantil, lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 02 de setembro
de 2014, que busca unidade e integração no âmbito do Ministério Público brasileiro na luta pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todos;
CONSIDERANDO a obrigação legal dos municípios em garantir o direito à Educação Infantil pela ampliação da oferta de vagas em creches,
universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos;
CONSIDERANDO a necessidade de verificação do cumprimento da Constituição Federal e Legislação pertinente por parte do Município
Compromissário, no que se refere à garantia do direito à Educação Infantil para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público, conforme disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal e artigo 4°, caput e parágrafo
único, da Lei n° 8.069/90, assegurar a crianças e adolescentes, 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 e à convivência familiar e comunitária,
dentre outros direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3° da Lei nº 8.069/90);
CONSIDERANDO que a lei n° 7347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, concede legitimidade à atuação ministerial, autorizando o ajuizamento
de ação tendente a responsabilizar, inclusive o Estado, por negligenciar no cumprimento do seu dever;
CONSIDERANDO queo art. 208, §2º da Constituição Federal dispõe que o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
CONSIDERANDO o conteúdo daLei Federal nº 13.005/2014, que institui o Plano Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2014/2023.
CONSIDERANDO, finalmente, a existência do procedimento ICP nº 000253-101/2019 e a necessidade de o Município Compromissário
adequar seus órgãos, programas, estruturas e orçamento às disposições das Leis Federais acima citadas, em especial as metas do Plano
Nacional de Educação(PNE), notadamente a Meta 1;
RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com força de título executivo extrajudicial, nos termos dos
artigos 5º e 6º da lei 7.347/85 e 784, IV, do Código de Processo Civil, como meio de solução consensual do objeto do procedimento,
definindo a realização de várias ações visando execução de políticas públicas, na área de educação, necessárias para a garantia do
direito à Educação Infantil, com ampliação da oferta de vagas em creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e de
qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, bem como outras providências, conforme as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA 1ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se arealizar todas as ações e programas previstos no Plano Municipal da Educação de
2021 e outras atividades necessárias para garantir o cumprimento das metas previstas no Plano Nacional da Educação(PNE), para o decênio
2014/2023.
CLÁUSULA 2ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se aassegurar, com absoluta prioridade, às crianças de 0(zero) a 5(cinco) execução de
políticas públicas, na área de educação, necessárias para a garantia do direito à Educação Infantil, com ampliação da oferta de vagas em
creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos, bem como a
inclusão, no orçamento de 2022, das dotações orçamentárias necessárias para a ampliação de vagas em creches e universalização do ensino
infantil no município;
CLÁUSULA 3ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a realizar todas as ações necessárias para assegurar, com absoluta prioridade, às
crianças de 0(zero) a 5(cinco) a efetivação dos direitos referentes à alimentação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária, dentre outros direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (conforme artigo 3° da Lei nº 8.069/90);
CLÁUSULA 4ª: O COMPROMISSÁRIO compromete-se a remeter ao Ministério Público - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano,
trimestralmente, relatórios das atividades realizadas na área de educação visando a garantia do direito à Educação Infantil, com ampliação da
oferta de vagas em creches, universalização da pré-escola, educação inclusiva e de qualidade para todas as crianças de 0(zero) a 5(cinco) anos;
CLÁUSULA 5ª: Este termodeajustamentodeconduta não retira direitos de quaisquer das partes de discutir judicialmente questões relativas à
proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos relativos às questões não abrangidas pelo referido TAC;
CLÁUSULA 6ª: Este compromisso não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle e fiscalização por parte de qualquer órgão
incumbido de zelar pela proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos, caso haja violação por ação ou omissão do Compromissário a
tais interesses/direitos;
CLÁUSULA 7ª: Fica reservado ao Ministério Público Estadual o direito de realizar visitas aos órgãos municipais ou solicitar de outros órgãos
perícias/vistorias, a qualquer tempo, necessárias para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento deste Termo de Ajustamento de
Conduta.
CLÁUSULA 8ª: O descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações previstas no presente termo importarána aplicação imediata de
multadiária de R$ 1000,00 (mil reais), assumindo pessoalmente o gestor municipal abaixo-assinado tal obrigação, bem como o município
compromissário, este com direito de regresso, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da adoção das medidas judiciais e
administrativas cabíveis, incluindo execução específica, na forma estatuída no § 6º, do art. 5º, da Lei Federal nº 7.347/1985 c/c o art. 814 do
NCPC.
§1º:Os recursos da(s) multa(s) serão destinados ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Piauí, instituído pela Lei Estadual n°
5.398/04, mediante pagamento voluntário ou execução forçada do presente termo, que tem força de título executivo extrajudicial, na forma da lei,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA 9ª:A superveniência de óbices e/ou obstáculos para o cumprimento do ajustado deverá ser comunicada, de forma
pormenorizadamente, à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, cuja manifestação deverá ser instruída com a documentação que lhe
dá suporte para análise;
CLÁUSULA 10ª: O Ministério Público do Piauí publicará este Termo de Ajustamento de Conduta no Diário Eletrônico do MP e/ou Diário da
Justiça e/ou no Diário dos Municípios.
Pelo Promotor de Justiça abaixo-assinado foi referendado o compromisso celebrado, com base no Art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, conferindo-lhe a
natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IV do NCPC, podendo ser homologado judicialmente, a requerimento do
Ministério Público, independentemente de intimação do Compromissário.
Finalmente fica eleito, pelas partes, o foro da Comarca de Floriano para dirimir qualquer dúvida decorrente deste termo, inclusive eventual ação
executiva, consistente em obrigação de fazer, nos termos da Lei 7.347/85, com renúncia a qualquer outro.
___________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
Promotor de Justiça - Titular da 1ª PJF
Compromitente
____________________________________________
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Nilsa Maria Silva Santos
Secretária Municipal da Educação
Compromissário
________________________________
Dr. Mislave de Lima Silva(OAB-12522/PI)
Assessor Jurídico Municipal
TESTEMUNHAS:
______________________________
RG:
CPF:
______________________________
RG:
CPF:
PORTARIA Nº 142/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Fiscalizar, acompanhar e garantir o pleno funcionamento do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO
MUNICÍPIO DE FLORIANO à luz dos princípios da Administração Pública, no exercício de 2021, bem como tomar todas as medidas
extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do direito dos usuários do SUS aos serviços odontológicos especializados.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu órgão de execução - 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, por seu
representante legal, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, II e III, e 196 da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei
n° 7.347/85, art. 25, IV, da Lei n° 8.625/93 e art.36, IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial a função jurisdicional,
incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública para proteção do patrimônio público;
CONSIDERANDO que, no atuar dessa função, especialmente na condição de tutor dos princípios regentes da administração pública enumerados
no caput do art. 37, da Constituição Federal, nomeadamente dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
deve o Ministério Publico agir preventiva e repressivamente na coibição dos atos atentatórios ao interesse público;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses e direitos da
coletividade e defesa dos princípios da administração pública (CF, arts. 37 e 127);
CONSIDERANDO que o inciso II, do artigo 129, da Constituição Federal estabelece que é função do Ministério Público "zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia";
CONSIDERANDO que o artigo 197 da Carta Federal dispõe que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO, ainda, que o artigo 196 da Lei Maior expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o caput do artigo 2.º da Lei Federal nº 8.080/90, expressa o princípio da gratuidade do SUS, estatuindo que "a saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bemestar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja, o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO que vigora, no âmbito do direito à saúde, o princípio do atendimento integral, preconizado no artigo 198, II da Constituição
Federal e no art. 7º, II da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica do SUS), pelo qual cabe ao Poder Público prestar a assistência aos que necessitam do
SUS, da forma que melhor garanta o tratamento aos usuários;
CONSIDERANDO os termos da PORTARIA-MS Nº 599 DE 23 DE MARÇO DE 2006, que define a implantação de Especialidades Odontológicas
(CEOs) e de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPDs) e estabelece critérios, normas e requisitos para seu credenciamento.
CONSIDERANDO que, conforme Portaria-MS nº 599/2006, os CEOs são estabelecimentos de saúde registrados no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES), classificados como Tipo Clínica Especializada/Ambulatório de Especialidade, com serviço especializado de
Odontologia para realizar, no mínimo, as seguintes atividades: I - diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer bucal; II periodontia especializada; III - cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; IV - endodontia; e V - atendimento a portadores de necessidades
especiais.
CONSIDERANDO que, conforme Portaria-MS nº 599/2006, cada um dos consultórios odontológicos deve ser utilizado para a realização de
procedimentos clínicos por, no mínimo, 40 horas semanais, independente do número de cirurgiões dentistas que nele atuem.
CONSIDERANDO que incumbe ao município garantir o pleno funcionamento do CEO cadastrado e referenciado para o atendimento odontológico
especializado dos usuários do SUS encaminhados pelas Equipes de Saúde Bucal do Programa Saúde da Família.
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
Com fundamento nos arts. 37, 127, 129, e 196 da CF; art. 26, da Lei nº 8.625/93; art. 143, da CE; art. 37, da LC nº 12/93-PI, art. 8º, § 1º, da Lei nº
7.347/85, art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017-CNMP e legislação pertinente, instaurar, sob sua presidência, o presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE FLORIANO, com o objetivo de fiscalizar, acompanhar e garantir o
pleno funcionamento do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, à luz dos princípios da Administração Pública, no
exercício de 2021, bem como tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia do direito à saúde bucal aos
usuários do SUS, DETERMINANDO, desde já, as seguintes providências:
1. Autuação da presente portaria e anexos, registrando-se no sistema/livro próprio, bem como o arquivamento de cópia na pasta respectiva;
2. Adotar todas as providências necessárias ao trâmite deste Procedimento e, inicialmente:
2.1. A remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao CAODS e CSMP para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para a Secretaria Geral para fins de publicação, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos.
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1(um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Ultimadas as providências preliminares, retornem os autos para ulteriores deliberações.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano(PI), 30 de julho de 2021.
__________________________
José de Arimatéa Dourado Leão
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Promotor de Justiça - titular da 1ª PJF

3.11. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS18578
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 19/2020 - SIMP: 000033-109/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº. 04/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que a pandemia da COVID-19 impactou profundamente a Educação no Brasil, impondo a suspensão das aulas presenciais e
a adoção do regime de ensino não presencial em todos os estabelecimentos de ensino municipais, estaduais e da rede privada;
CONSIDERANDO que a escola é, por excelência, um espaço de promoção e de proteção de direitos, não apenas de fomento da educação
formal, e a limitação do acesso físico às instituições de ensino, em conjunto com as mudanças nos meios de atendimento e reordenamento das
atividades coletivas desenvolvidas por instituições como centros de referência de assistência social, unidades básicas de saúde, delegacias de
polícias, conselhos tutelares, e ainda o distanciamento de amigos, vizinhos, colegas de aula e trabalho, dificultam a atuação da rede protetiva que
visa a um abrandamento ou mesmo dissolução de uma situação de vulnerabilidade;
CONSIDERANDO que, com o isolamento social, as crianças deixaram de contar com importantes atores de sua rede de apoio, em especial os
professores e demais profissionais da educação que, como também revelam as estatísticas, estão entre os principais destinatários da revelação
espontânea da vítima acerca de situações de violência a que se veem submetidas e, ainda, são os profissionais que têm maiores condições de
detectar sinais de violência a partir do comportamento e de outros alertas emitidos pela criança ou adolescente, principalmente porque,
excetuados os familiares, costumam ser as pessoas de maior confiança à criança e ao adolescente;
CONSIDERANDO os prejuízos para aprendizagem, nutrição, socialização, saúde mental e, de maneira geral, para o desenvolvimento pleno da
criança e do adolescente ocasionados pela manutenção das atividades pedagógicas pela via unicamente remota;
CONSIDERANDO que a escola não é apenas um espaço de aprendizagem e construção de conhecimento, mas também desempenha funções
fundamentais de socialização e cuidado de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.429, de 08 de janeiro de 2021, aprovou o Protocolo Específico nº 01/2021, com Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, além de ter autorizado o retorno das
atividades escolares presenciais para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.553 de 30 de março de 2021 reconheceu como essenciais as atividades desenvolvidas no
âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino;
CONSIDERANDO que a única forma, portanto, segundo o Decreto, de se admitir a suspensão das aulas presenciais não depende da
conveniência do Poder Executivo, mas sim de decisão administrativa fundamentada da autoridade competente indicando a extensão, os
motivos, critérios técnicos e científicos que embasem as medidas que suspendem as aulas presenciais, circunstância que não se verifica no
presente caso;
CONSIDERANDO que, como é de conhecimento público, praticamente todos os setores da sociedade estão em funcionamento presencial,
inclusive atividades de menor impacto social do que a educação e que, também, as escolas particulares estão oferecendo aulas presenciais
desde o início do ano letivo de 2021;
CONSIDERANDO que o levantamento internacional de retomada das aulas presenciais1, elaborado pela consultoria Vozes da Educação e
atualizado em fevereiro deste ano, concluiu, após examinar detalhadamente a experiência de reabertura das escolas em 21 países do mundo,
que:
Os dados encontrados neste levantamento revelam que, na maioria dos países pesquisados, o retorno às aulas não impactou a tendência da
curva do país. Essa constatação se alinha com o estudo realizado pelo Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, publicado em
dezembro de 2020. O estudo ressalta que o aumento de casos identificados na Europa a partir da abertura das escolas se deu por causa do
relaxamento de outras medidas de distanciamento, mas os focos de transmissão não foram os espaços escolares. Além disso, ressalta que
o fechamento das escolas deve ser utilizado como último recurso de contenção da pandemia. O estudo também mostrou que
profissionais da educação não correm risco maior de infecção do que outras profissões, embora o risco aumente em casos de contato
entre muitos adultos e jovens a partir de 16 anos. Pesquisa do BID publicada em fevereiro de 2021, avaliando especificamente a situação na
América Latina, também concluiu que "com uma estratégia bem implementada para controle da Covid-19, em contextos onde a doença está
controlada, é possível manter as escolas abertas sem consequências significativas na transmissão comunitária do vírus." Importante
ressaltar que nenhum dos dois estudos contempla dados das novas variantes do vírus, e que este levantamento não conseguiu avaliar o impacto
da nova variante nos países porque em muitos lugares as escolas foram fechadas. Na primeira versão deste levantamento, identificou-se que
países cuja reabertura foi considerada satisfatória promoveram o retorno às aulas quando a curva de contágio estava decrescente ou estável em
níveis não elevados. Nesta versão, foi possível confirmar que, com a reabertura das escolas a tendência do número de casos foi mantida. Isso
significa que não se identificou correlação entre a reabertura das escolas e um eventual aumento nos índices de transmissão
comunitária. Para se ter uma ideia, dos 21 países analisados, nove tiveram retorno considerado satisfatório (África do Sul, Alemanha, China,
Dinamarca, França, Nova Zelândia, Portugal, Singapura e Suécia), indicando que mesmo com a reabertura de todas as escolas, não foi
registrada evolução na curva de contágio nos dois meses subsequentes.
CONSIDERANDO o provável e significativo aumento das taxas de abandono e evasão escolar após a reabertura das escolas, gerado pelo
desinteresse ou desvínculo eventualmente provocado durante a suspensão das aulas presenciais, o que deverá ser objeto de especial atenção
pela rede pública, através de fluxos efetivos de busca ativa e outras medidas;
CONSIDERANDO o cenário em que escolas públicas permanecem fechadas em contraposição as escolas particulares e/ou outras atividades
sociais consideradas não essenciais, representa afronta obtusa ao direito à educação, aos princípios do acesso universal, equidade e igualdade,
representando, portanto, inaceitável estado de coisas inconstitucional, assim entendido, nos termos cunhados pelo Supremo Tribunal Federal no
bojo da ADPF 347, como uma "(...) violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente
das autoridades públicas em modificar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de
autoridades (...)" (STF, ADPF 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 09/09/15);
CONSIDERANDO que os números de atendimentos por suspeita de Covid-19, casos confirmados, internações e óbitos mantêm-se em queda no
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Estado, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde, conforme painel situacional da Covid-19 no Piauí2;
CONSIDERANDO que, neste cenário crítico, os órgãos de controle e fiscalização, consoante as suas atribuições institucionais e o ordenamento
jurídico brasileiro, devem participar ativamente do processo, atuando de forma colaborativa, preventiva e indutora na mitigação dos efeitos
negativos da suspensão das aulas para os estudantes brasileiros;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37 da CF, a administração pública deverá se pautar pelos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (CF, art. 129, II e III c/c art. 197; da Lei
Complementar nº 75/93, art. 5º, V, alínea "a");
CONSIDERANDO o ENUNCIADO 01 aprovado pela Comissão de Permanente de Educação (COPEDUC), que dispõe sobre a competência do
Ministério Público para fiscalizar a retomada das aulas presenciais considerando os critérios sanitários aprovados pelo poder público,
submetendo-os, na hipótese de insuficiência, às providências legais, bem como que, definidos os protocolos sanitários e pedagógicos próprios
para a política educacional, a retomada das aulas presenciais, embora regrada, gradual, híbrida e progressiva, faz-se imprescindível, porquanto
relacionada à garantia de direito humano fundamental;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania CAODEC - expediu a Nota Técnica Nº 02/2021 de 27 de julho de 2021, que tem como objetivo fomentar a atuação dos Membros da Instituição no
processo de retomada das atividades escolares presenciais;
CONSIDERANDO, por fim, compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção
das providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
RESOLVE,
RECOMENDAR, ao Sr. JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES, Prefeito do Município de Oeiras/PI, a (o) Senhor (a) Secretário (a) Municipal de
Educação do Município de Oeiras/PI, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, em observância as disposições constitucionais e legais descritas,
que adotem as seguintes providências:
A imediata retomada das atividades escolares presenciais em sua rede de ensino, observando-se o cumprimento dos Protocolos
Sanitários que estabelecem Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19)3, sobretudo para o setor
relativo à Educação;
Que os gestores sigam, rigorosamente, as definições do Programa Nacional de Imunizações quanto aos intervalos entre as doses e demais
recomendações técnicas, conforme as orientações das autoridades sanitárias;
A adoção de providências em relação aos profissionais de sua rede que, sem justificativa plausível e autorização administrativa específica
recusem-se a comparecer ao trabalho presencial, instaurando procedimento disciplinar para efeito de análise quanto à ausência desarrazoada ao
trabalho;
Que seja assegurada a continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem, nos ensinos presencial,
híbrido e remoto;
Que implementem as medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte escolar,
de acordo com os protocolos da Autoridade Sanitária;
Que cumpram as medidas estabelecidas pelo Protocolo Específico nº 01/2021 que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SARS-CoV-2 (Covid-19) para o setor relativo à Educação;
Que seja resguardado aos pais e/ou responsáveis o direito de optar em manter o aluno na modalidade remota ou retornar para o ensino
presencial;
Que determinem a todas as unidades escolares a promoção de orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do coronavírus;
Que fomentem, no âmbito de suas atribuições, ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a
assegurar a educação sanitária também no ambiente doméstico;
Que estabeleçam metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que
se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas presenciais, a serem
aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, a fim de avaliar as aprendizagens e habilidades desenvolvidas;
Que garantam aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, frequência às turmas regulares e
ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, para atender às peculiaridades da educação especial;
Que possibilitem a criação de mecanismos de busca ativa e disponibilizem ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento
de tal atividade, sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão
escolar, articulando toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar de cada região, esgotadas as intervenções
dispensadas pela escola;
Que viabilizem o necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, tanto dos alunos como dos profissionais da educação,
com vistas a averiguar problemas que possam impactar os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar avaliações
diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem encaminhados às
redes de proteção, aos serviços de saúde e socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais agravadas em razão da
pandemia;
Que garantam o direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas,
pais e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade;
Que assegurem a transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de recursos
públicos específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao novo Coronavírus.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br, no prazo de
10 (dez) dias, a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta recomendação ou encaminhada a fundamentação
jurídica que justifique o não acatamento, conforme artigo 10 da Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Ficam advertidos os destinatários que a ausência de resposta implicará na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), em arquivo editável, assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Educação e Cidadania (CAODEC), e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no
art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos
destinatários.
Por fim, se proceda ao encaminhamento da presente Recomendação à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Oeiras-PI, 03 de agosto de 2021.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça, respondendo pela 4ª PJ de Oeiras
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1 Disponível em: https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/XubyJSfFwKjlukoJ6dJ4XGspLn7uzzzQbcWkz7GG.pdf Acesso em 23 de julho
de 2021.
2 https://datastudio.google.com/reporting/a6dc07e9-4161-4b5a-9f2a-6f9be486e8f9/page/2itOB.
3 Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com Enfoque Ocupacional Frente a Pandemia, aprovado pelo Decreto nº 19.040 de
19 de junho de 2020 e Protocolo Específico nº 01/2021 que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2
(Covid-19) para o setor relativo à Educação.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 19/2020 - SIMP: 000033-109/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº. 05/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que a pandemia da COVID-19 impactou profundamente a Educação no Brasil, impondo a suspensão das aulas presenciais e
a adoção do regime de ensino não presencial em todos os estabelecimentos de ensino municipais, estaduais e da rede privada;
CONSIDERANDO que a escola é, por excelência, um espaço de promoção e de proteção de direitos, não apenas de fomento da educação
formal, e a limitação do acesso físico às instituições de ensino, em conjunto com as mudanças nos meios de atendimento e reordenamento das
atividades coletivas desenvolvidas por instituições como centros de referência de assistência social, unidades básicas de saúde, delegacias de
polícias, conselhos tutelares, e ainda o distanciamento de amigos, vizinhos, colegas de aula e trabalho, dificultam a atuação da rede protetiva que
visa a um abrandamento ou mesmo dissolução de uma situação de vulnerabilidade;
CONSIDERANDO que, com o isolamento social, as crianças deixaram de contar com importantes atores de sua rede de apoio, em especial os
professores e demais profissionais da educação que, como também revelam as estatísticas, estão entre os principais destinatários da revelação
espontânea da vítima acerca de situações de violência a que se veem submetidas e, ainda, são os profissionais que têm maiores condições de
detectar sinais de violência a partir do comportamento e de outros alertas emitidos pela criança ou adolescente, principalmente porque,
excetuados os familiares, costumam ser as pessoas de maior confiança à criança e ao adolescente;
CONSIDERANDO os prejuízos para aprendizagem, nutrição, socialização, saúde mental e, de maneira geral, para o desenvolvimento pleno da
criança e do adolescente ocasionados pela manutenção das atividades pedagógicas pela via unicamente remota;
CONSIDERANDO que a escola não é apenas um espaço de aprendizagem e construção de conhecimento, mas também desempenha funções
fundamentais de socialização e cuidado de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.429, de 08 de janeiro de 2021, aprovou o Protocolo Específico nº 01/2021, com Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, além de ter autorizado o retorno das
atividades escolares presenciais para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.553 de 30 de março de 2021 reconheceu como essenciais as atividades desenvolvidas no
âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino;
CONSIDERANDO que a única forma, portanto, segundo o Decreto, de se admitir a suspensão das aulas presenciais não depende da
conveniência do Poder Executivo, mas sim de decisão administrativa fundamentada da autoridade competente indicando a extensão, os
motivos, critérios técnicos e científicos que embasem as medidas que suspendem as aulas presenciais, circunstância que não se verifica no
presente caso;
CONSIDERANDO que, como é de conhecimento público, praticamente todos os setores da sociedade estão em funcionamento presencial,
inclusive atividades de menor impacto social do que a educação e que, também, as escolas particulares estão oferecendo aulas presenciais
desde o início do ano letivo de 2021;
CONSIDERANDO que o levantamento internacional de retomada das aulas presenciais1, elaborado pela consultoria Vozes da Educação e
atualizado em fevereiro deste ano, concluiu, após examinar detalhadamente a experiência de reabertura das escolas em 21 países do mundo,
que:
Os dados encontrados neste levantamento revelam que, na maioria dos países pesquisados, o retorno às aulas não impactou a tendência da
curva do país. Essa constatação se alinha com o estudo realizado pelo Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, publicado em
dezembro de 2020. O estudo ressalta que o aumento de casos identificados na Europa a partir da abertura das escolas se deu por causa do
relaxamento de outras medidas de distanciamento, mas os focos de transmissão não foram os espaços escolares. Além disso, ressalta que
o fechamento das escolas deve ser utilizado como último recurso de contenção da pandemia. O estudo também mostrou que
profissionais da educação não correm risco maior de infecção do que outras profissões, embora o risco aumente em casos de contato
entre muitos adultos e jovens a partir de 16 anos. Pesquisa do BID publicada em fevereiro de 2021, avaliando especificamente a situação na
América Latina, também concluiu que "com uma estratégia bem implementada para controle da Covid-19, em contextos onde a doença está
controlada, é possível manter as escolas abertas sem consequências significativas na transmissão comunitária do vírus." Importante
ressaltar que nenhum dos dois estudos contempla dados das novas variantes do vírus, e que este levantamento não conseguiu avaliar o impacto
da nova variante nos países porque em muitos lugares as escolas foram fechadas. Na primeira versão deste levantamento, identificou-se que
países cuja reabertura foi considerada satisfatória promoveram o retorno às aulas quando a curva de contágio estava decrescente ou estável em
níveis não elevados. Nesta versão, foi possível confirmar que, com a reabertura das escolas a tendência do número de casos foi mantida. Isso
significa que não se identificou correlação entre a reabertura das escolas e um eventual aumento nos índices de transmissão
comunitária. Para se ter uma ideia, dos 21 países analisados, nove tiveram retorno considerado satisfatório (África do Sul, Alemanha, China,
Dinamarca, França, Nova Zelândia, Portugal, Singapura e Suécia), indicando que mesmo com a reabertura de todas as escolas, não foi
registrada evolução na curva de contágio nos dois meses subsequentes.
CONSIDERANDO o provável e significativo aumento das taxas de abandono e evasão escolar após a reabertura das escolas, gerado pelo
desinteresse ou desvínculo eventualmente provocado durante a suspensão das aulas presenciais, o que deverá ser objeto de especial atenção
pela rede pública, através de fluxos efetivos de busca ativa e outras medidas;
CONSIDERANDO o cenário em que escolas públicas permanecem fechadas em contraposição as escolas particulares e/ou outras atividades
sociais consideradas não essenciais, representa afronta obtusa ao direito à educação, aos princípios do acesso universal, equidade e igualdade,
representando, portanto, inaceitável estado de coisas inconstitucional, assim entendido, nos termos cunhados pelo Supremo Tribunal Federal no
bojo da ADPF 347, como uma "(...) violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente
das autoridades públicas em modificar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de
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autoridades (...)" (STF, ADPF 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 09/09/15);
CONSIDERANDO que os números de atendimentos por suspeita de Covid-19, casos confirmados, internações e óbitos mantêm-se em queda no
Estado, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde, conforme painel situacional da Covid-19 no Piauí2;
CONSIDERANDO que, neste cenário crítico, os órgãos de controle e fiscalização, consoante as suas atribuições institucionais e o ordenamento
jurídico brasileiro, devem participar ativamente do processo, atuando de forma colaborativa, preventiva e indutora na mitigação dos efeitos
negativos da suspensão das aulas para os estudantes brasileiros;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37 da CF, a administração pública deverá se pautar pelos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (CF, art. 129, II e III c/c art. 197; da Lei
Complementar nº 75/93, art. 5º, V, alínea "a");
CONSIDERANDO o ENUNCIADO 01 aprovado pela Comissão de Permanente de Educação (COPEDUC), que dispõe sobre a competência do
Ministério Público para fiscalizar a retomada das aulas presenciais considerando os critérios sanitários aprovados pelo poder público,
submetendo-os, na hipótese de insuficiência, às providências legais, bem como que, definidos os protocolos sanitários e pedagógicos próprios
para a política educacional, a retomada das aulas presenciais, embora regrada, gradual, híbrida e progressiva, faz-se imprescindível, porquanto
relacionada à garantia de direito humano fundamental;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania CAODEC - expediu a Nota Técnica Nº 02/2021 de 27 de julho de 2021, que tem como objetivo fomentar a atuação dos Membros da Instituição no
processo de retomada das atividades escolares presenciais;
CONSIDERANDO, por fim, compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção
das providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
RESOLVE,
RECOMENDAR, ao Sr. JOSÉ DOS SANTOS BARBOSA, Prefeito do Município de São João da Varjota/PI, a (o) Senhor (a) Secretário (a)
Municipal de Educação do Município de São João da Varjota/PI, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, em observância as disposições
constitucionais e legais descritas, que adotem as seguintes providências:
A imediata retomada das atividades escolares presenciais em sua rede de ensino, observando-se o cumprimento dos Protocolos
Sanitários que estabelecem Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19)3, sobretudo para o setor
relativo à Educação;
Que os gestores sigam, rigorosamente, as definições do Programa Nacional de Imunizações quanto aos intervalos entre as doses e demais
recomendações técnicas, conforme as orientações das autoridades sanitárias;
A adoção de providências em relação aos profissionais de sua rede que, sem justificativa plausível e autorização administrativa específica
recusem-se a comparecer ao trabalho presencial, instaurando procedimento disciplinar para efeito de análise quanto à ausência desarrazoada ao
trabalho;
Que seja assegurada a continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem, nos ensinos presencial,
híbrido e remoto;
Que implementem as medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte escolar,
de acordo com os protocolos da Autoridade Sanitária;
Que cumpram as medidas estabelecidas pelo Protocolo Específico nº 01/2021 que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SARS-CoV-2 (Covid-19) para o setor relativo à Educação;
Que seja resguardado aos pais e/ou responsáveis o direito de optar em manter o aluno na modalidade remota ou retornar para o ensino
presencial;
Que determinem a todas as unidades escolares a promoção de orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do coronavírus;
Que fomentem, no âmbito de suas atribuições, ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a
assegurar a educação sanitária também no ambiente doméstico;
Que estabeleçam metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que
se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas presenciais, a serem
aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, a fim de avaliar as aprendizagens e habilidades desenvolvidas;
Que garantam aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, frequência às turmas regulares e
ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, para atender às peculiaridades da educação especial;
Que possibilitem a criação de mecanismos de busca ativa e disponibilizem ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento
de tal atividade, sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão
escolar, articulando toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar de cada região, esgotadas as intervenções
dispensadas pela escola;
Que viabilizem o necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, tanto dos alunos como dos profissionais da educação,
com vistas a averiguar problemas que possam impactar os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar avaliações
diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem encaminhados às
redes de proteção, aos serviços de saúde e socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais agravadas em razão da
pandemia;
Que garantam o direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas,
pais e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade;
Que assegurem a transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de recursos
públicos específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao novo Coronavírus.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br, no prazo de
10 (dez) dias, a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta recomendação ou encaminhada a fundamentação
jurídica que justifique o não acatamento, conforme artigo 10 da Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Ficam advertidos os destinatários que a ausência de resposta implicará na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), em arquivo editável, assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Educação e Cidadania (CAODEC), e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no
art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos
destinatários.
Por fim, se proceda ao encaminhamento da presente Recomendação à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Oeiras-PI, 03 de agosto de 2021.
(assinado digitalmente)
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ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça, respondendo pela 4ª PJ de Oeiras
1 Disponível em: https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/XubyJSfFwKjlukoJ6dJ4XGspLn7uzzzQbcWkz7GG.pdf Acesso em 23 de julho
de 2021.
2 https://datastudio.google.com/reporting/a6dc07e9-4161-4b5a-9f2a-6f9be486e8f9/page/2itOB.
3 Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com Enfoque Ocupacional Frente a Pandemia, aprovado pelo Decreto nº 19.040 de
19 de junho de 2020 e Protocolo Específico nº 01/2021 que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2
(Covid-19) para o setor relativo à Educação.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 19/2020 - SIMP: 000033-109/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº. 06/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que a pandemia da COVID-19 impactou profundamente a Educação no Brasil, impondo a suspensão das aulas presenciais e
a adoção do regime de ensino não presencial em todos os estabelecimentos de ensino municipais, estaduais e da rede privada;
CONSIDERANDO que a escola é, por excelência, um espaço de promoção e de proteção de direitos, não apenas de fomento da educação
formal, e a limitação do acesso físico às instituições de ensino, em conjunto com as mudanças nos meios de atendimento e reordenamento das
atividades coletivas desenvolvidas por instituições como centros de referência de assistência social, unidades básicas de saúde, delegacias de
polícias, conselhos tutelares, e ainda o distanciamento de amigos, vizinhos, colegas de aula e trabalho, dificultam a atuação da rede protetiva que
visa a um abrandamento ou mesmo dissolução de uma situação de vulnerabilidade;
CONSIDERANDO que, com o isolamento social, as crianças deixaram de contar com importantes atores de sua rede de apoio, em especial os
professores e demais profissionais da educação que, como também revelam as estatísticas, estão entre os principais destinatários da revelação
espontânea da vítima acerca de situações de violência a que se veem submetidas e, ainda, são os profissionais que têm maiores condições de
detectar sinais de violência a partir do comportamento e de outros alertas emitidos pela criança ou adolescente, principalmente porque,
excetuados os familiares, costumam ser as pessoas de maior confiança à criança e ao adolescente;
CONSIDERANDO os prejuízos para aprendizagem, nutrição, socialização, saúde mental e, de maneira geral, para o desenvolvimento pleno da
criança e do adolescente ocasionados pela manutenção das atividades pedagógicas pela via unicamente remota;
CONSIDERANDO que a escola não é apenas um espaço de aprendizagem e construção de conhecimento, mas também desempenha funções
fundamentais de socialização e cuidado de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.429, de 08 de janeiro de 2021, aprovou o Protocolo Específico nº 01/2021, com Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, além de ter autorizado o retorno das
atividades escolares presenciais para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.553 de 30 de março de 2021 reconheceu como essenciais as atividades desenvolvidas no
âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino;
CONSIDERANDO que a única forma, portanto, segundo o Decreto, de se admitir a suspensão das aulas presenciais não depende da
conveniência do Poder Executivo, mas sim de decisão administrativa fundamentada da autoridade competente indicando a extensão, os
motivos, critérios técnicos e científicos que embasem as medidas que suspendem as aulas presenciais, circunstância que não se verifica no
presente caso;
CONSIDERANDO que, como é de conhecimento público, praticamente todos os setores da sociedade estão em funcionamento presencial,
inclusive atividades de menor impacto social do que a educação e que, também, as escolas particulares estão oferecendo aulas presenciais
desde o início do ano letivo de 2021;
CONSIDERANDO que o levantamento internacional de retomada das aulas presenciais1, elaborado pela consultoria Vozes da Educação e
atualizado em fevereiro deste ano, concluiu, após examinar detalhadamente a experiência de reabertura das escolas em 21 países do mundo,
que:
Os dados encontrados neste levantamento revelam que, na maioria dos países pesquisados, o retorno às aulas não impactou a tendência da
curva do país. Essa constatação se alinha com o estudo realizado pelo Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, publicado em
dezembro de 2020. O estudo ressalta que o aumento de casos identificados na Europa a partir da abertura das escolas se deu por causa do
relaxamento de outras medidas de distanciamento, mas os focos de transmissão não foram os espaços escolares. Além disso, ressalta que
o fechamento das escolas deve ser utilizado como último recurso de contenção da pandemia. O estudo também mostrou que
profissionais da educação não correm risco maior de infecção do que outras profissões, embora o risco aumente em casos de contato
entre muitos adultos e jovens a partir de 16 anos. Pesquisa do BID publicada em fevereiro de 2021, avaliando especificamente a situação na
América Latina, também concluiu que "com uma estratégia bem implementada para controle da Covid-19, em contextos onde a doença está
controlada, é possível manter as escolas abertas sem consequências significativas na transmissão comunitária do vírus." Importante
ressaltar que nenhum dos dois estudos contempla dados das novas variantes do vírus, e que este levantamento não conseguiu avaliar o impacto
da nova variante nos países porque em muitos lugares as escolas foram fechadas. Na primeira versão deste levantamento, identificou-se que
países cuja reabertura foi considerada satisfatória promoveram o retorno às aulas quando a curva de contágio estava decrescente ou estável em
níveis não elevados. Nesta versão, foi possível confirmar que, com a reabertura das escolas a tendência do número de casos foi mantida. Isso
significa que não se identificou correlação entre a reabertura das escolas e um eventual aumento nos índices de transmissão
comunitária. Para se ter uma ideia, dos 21 países analisados, nove tiveram retorno considerado satisfatório (África do Sul, Alemanha, China,
Dinamarca, França, Nova Zelândia, Portugal, Singapura e Suécia), indicando que mesmo com a reabertura de todas as escolas, não foi
registrada evolução na curva de contágio nos dois meses subsequentes.
CONSIDERANDO o provável e significativo aumento das taxas de abandono e evasão escolar após a reabertura das escolas, gerado pelo
desinteresse ou desvínculo eventualmente provocado durante a suspensão das aulas presenciais, o que deverá ser objeto de especial atenção
pela rede pública, através de fluxos efetivos de busca ativa e outras medidas;
CONSIDERANDO o cenário em que escolas públicas permanecem fechadas em contraposição as escolas particulares e/ou outras atividades
sociais consideradas não essenciais, representa afronta obtusa ao direito à educação, aos princípios do acesso universal, equidade e igualdade,
representando, portanto, inaceitável estado de coisas inconstitucional, assim entendido, nos termos cunhados pelo Supremo Tribunal Federal no
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bojo da ADPF 347, como uma "(...) violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente
das autoridades públicas em modificar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de
autoridades (...)" (STF, ADPF 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 09/09/15);
CONSIDERANDO que os números de atendimentos por suspeita de Covid-19, casos confirmados, internações e óbitos mantêm-se em queda no
Estado, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde, conforme painel situacional da Covid-19 no Piauí2;
CONSIDERANDO que, neste cenário crítico, os órgãos de controle e fiscalização, consoante as suas atribuições institucionais e o ordenamento
jurídico brasileiro, devem participar ativamente do processo, atuando de forma colaborativa, preventiva e indutora na mitigação dos efeitos
negativos da suspensão das aulas para os estudantes brasileiros;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37 da CF, a administração pública deverá se pautar pelos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (CF, art. 129, II e III c/c art. 197; da Lei
Complementar nº 75/93, art. 5º, V, alínea "a");
CONSIDERANDO o ENUNCIADO 01 aprovado pela Comissão de Permanente de Educação (COPEDUC), que dispõe sobre a competência do
Ministério Público para fiscalizar a retomada das aulas presenciais considerando os critérios sanitários aprovados pelo poder público,
submetendo-os, na hipótese de insuficiência, às providências legais, bem como que, definidos os protocolos sanitários e pedagógicos próprios
para a política educacional, a retomada das aulas presenciais, embora regrada, gradual, híbrida e progressiva, faz-se imprescindível, porquanto
relacionada à garantia de direito humano fundamental;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania CAODEC - expediu a Nota Técnica Nº 02/2021 de 27 de julho de 2021, que tem como objetivo fomentar a atuação dos Membros da Instituição no
processo de retomada das atividades escolares presenciais;
CONSIDERANDO, por fim, compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção
das providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
RESOLVE,
RECOMENDAR, ao Sr. ANTÔNIO MARTINS DE CARVALHO, Prefeito do Município de São Francisco do Piauí/PI, a (o) Senhor (a) Secretário
(a) Municipal de Educação do Município de São Francisco do Piauí/PI, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, em observância as
disposições constitucionais e legais descritas, que adotem as seguintes providências:
A imediata retomada das atividades escolares presenciais em sua rede de ensino, observando-se o cumprimento dos Protocolos
Sanitários que estabelecem Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19)3, sobretudo para o setor
relativo à Educação;
Que os gestores sigam, rigorosamente, as definições do Programa Nacional de Imunizações quanto aos intervalos entre as doses e demais
recomendações técnicas, conforme as orientações das autoridades sanitárias;
A adoção de providências em relação aos profissionais de sua rede que, sem justificativa plausível e autorização administrativa específica
recusem-se a comparecer ao trabalho presencial, instaurando procedimento disciplinar para efeito de análise quanto à ausência desarrazoada ao
trabalho;
Que seja assegurada a continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem, nos ensinos presencial,
híbrido e remoto;
Que implementem as medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte escolar,
de acordo com os protocolos da Autoridade Sanitária;
Que cumpram as medidas estabelecidas pelo Protocolo Específico nº 01/2021 que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SARS-CoV-2 (Covid-19) para o setor relativo à Educação;
Que seja resguardado aos pais e/ou responsáveis o direito de optar em manter o aluno na modalidade remota ou retornar para o ensino
presencial;
Que determinem a todas as unidades escolares a promoção de orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do coronavírus;
Que fomentem, no âmbito de suas atribuições, ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a
assegurar a educação sanitária também no ambiente doméstico;
Que estabeleçam metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que
se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas presenciais, a serem
aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, a fim de avaliar as aprendizagens e habilidades desenvolvidas;
Que garantam aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, frequência às turmas regulares e
ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, para atender às peculiaridades da educação especial;
Que possibilitem a criação de mecanismos de busca ativa e disponibilizem ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento
de tal atividade, sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão
escolar, articulando toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar de cada região, esgotadas as intervenções
dispensadas pela escola;
Que viabilizem o necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, tanto dos alunos como dos profissionais da educação,
com vistas a averiguar problemas que possam impactar os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar avaliações
diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem encaminhados às
redes de proteção, aos serviços de saúde e socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais agravadas em razão da
pandemia;
Que garantam o direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas,
pais e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade;
Que assegurem a transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de recursos
públicos específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao novo Coronavírus.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br, no prazo de
10 (dez) dias, a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta recomendação ou encaminhada a fundamentação
jurídica que justifique o não acatamento, conforme artigo 10 da Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Ficam advertidos os destinatários que a ausência de resposta implicará na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), em arquivo editável, assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Educação e Cidadania (CAODEC), e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no
art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos
destinatários.
Por fim, se proceda ao encaminhamento da presente Recomendação à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
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Oeiras-PI, 03 de agosto de 2021.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça, respondendo pela 4ª PJ de Oeiras
1 Disponível em: https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/XubyJSfFwKjlukoJ6dJ4XGspLn7uzzzQbcWkz7GG.pdf Acesso em 23 de julho
de 2021.
2 https://datastudio.google.com/reporting/a6dc07e9-4161-4b5a-9f2a-6f9be486e8f9/page/2itOB.
3 Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com Enfoque Ocupacional Frente a Pandemia, aprovado pelo Decreto nº 19.040 de
19 de junho de 2020 e Protocolo Específico nº 01/2021 que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2
(Covid-19) para o setor relativo à Educação.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 19/2020 - SIMP: 000033-109/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº. 07/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que a pandemia da COVID-19 impactou profundamente a Educação no Brasil, impondo a suspensão das aulas presenciais e
a adoção do regime de ensino não presencial em todos os estabelecimentos de ensino municipais, estaduais e da rede privada;
CONSIDERANDO que a escola é, por excelência, um espaço de promoção e de proteção de direitos, não apenas de fomento da educação
formal, e a limitação do acesso físico às instituições de ensino, em conjunto com as mudanças nos meios de atendimento e reordenamento das
atividades coletivas desenvolvidas por instituições como centros de referência de assistência social, unidades básicas de saúde, delegacias de
polícias, conselhos tutelares, e ainda o distanciamento de amigos, vizinhos, colegas de aula e trabalho, dificultam a atuação da rede protetiva que
visa a um abrandamento ou mesmo dissolução de uma situação de vulnerabilidade;
CONSIDERANDO que, com o isolamento social, as crianças deixaram de contar com importantes atores de sua rede de apoio, em especial os
professores e demais profissionais da educação que, como também revelam as estatísticas, estão entre os principais destinatários da revelação
espontânea da vítima acerca de situações de violência a que se veem submetidas e, ainda, são os profissionais que têm maiores condições de
detectar sinais de violência a partir do comportamento e de outros alertas emitidos pela criança ou adolescente, principalmente porque,
excetuados os familiares, costumam ser as pessoas de maior confiança à criança e ao adolescente;
CONSIDERANDO os prejuízos para aprendizagem, nutrição, socialização, saúde mental e, de maneira geral, para o desenvolvimento pleno da
criança e do adolescente ocasionados pela manutenção das atividades pedagógicas pela via unicamente remota;
CONSIDERANDO que a escola não é apenas um espaço de aprendizagem e construção de conhecimento, mas também desempenha funções
fundamentais de socialização e cuidado de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.429, de 08 de janeiro de 2021, aprovou o Protocolo Específico nº 01/2021, com Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, além de ter autorizado o retorno das
atividades escolares presenciais para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.553 de 30 de março de 2021 reconheceu como essenciais as atividades desenvolvidas no
âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino;
CONSIDERANDO que a única forma, portanto, segundo o Decreto, de se admitir a suspensão das aulas presenciais não depende da
conveniência do Poder Executivo, mas sim de decisão administrativa fundamentada da autoridade competente indicando a extensão, os
motivos, critérios técnicos e científicos que embasem as medidas que suspendem as aulas presenciais, circunstância que não se verifica no
presente caso;
CONSIDERANDO que, como é de conhecimento público, praticamente todos os setores da sociedade estão em funcionamento presencial,
inclusive atividades de menor impacto social do que a educação e que, também, as escolas particulares estão oferecendo aulas presenciais
desde o início do ano letivo de 2021;
CONSIDERANDO que o levantamento internacional de retomada das aulas presenciais1, elaborado pela consultoria Vozes da Educação e
atualizado em fevereiro deste ano, concluiu, após examinar detalhadamente a experiência de reabertura das escolas em 21 países do mundo,
que:
Os dados encontrados neste levantamento revelam que, na maioria dos países pesquisados, o retorno às aulas não impactou a tendência da
curva do país. Essa constatação se alinha com o estudo realizado pelo Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, publicado em
dezembro de 2020. O estudo ressalta que o aumento de casos identificados na Europa a partir da abertura das escolas se deu por causa do
relaxamento de outras medidas de distanciamento, mas os focos de transmissão não foram os espaços escolares. Além disso, ressalta que
o fechamento das escolas deve ser utilizado como último recurso de contenção da pandemia. O estudo também mostrou que
profissionais da educação não correm risco maior de infecção do que outras profissões, embora o risco aumente em casos de contato
entre muitos adultos e jovens a partir de 16 anos. Pesquisa do BID publicada em fevereiro de 2021, avaliando especificamente a situação na
América Latina, também concluiu que "com uma estratégia bem implementada para controle da Covid-19, em contextos onde a doença está
controlada, é possível manter as escolas abertas sem consequências significativas na transmissão comunitária do vírus." Importante
ressaltar que nenhum dos dois estudos contempla dados das novas variantes do vírus, e que este levantamento não conseguiu avaliar o impacto
da nova variante nos países porque em muitos lugares as escolas foram fechadas. Na primeira versão deste levantamento, identificou-se que
países cuja reabertura foi considerada satisfatória promoveram o retorno às aulas quando a curva de contágio estava decrescente ou estável em
níveis não elevados. Nesta versão, foi possível confirmar que, com a reabertura das escolas a tendência do número de casos foi mantida. Isso
significa que não se identificou correlação entre a reabertura das escolas e um eventual aumento nos índices de transmissão
comunitária. Para se ter uma ideia, dos 21 países analisados, nove tiveram retorno considerado satisfatório (África do Sul, Alemanha, China,
Dinamarca, França, Nova Zelândia, Portugal, Singapura e Suécia), indicando que mesmo com a reabertura de todas as escolas, não foi
registrada evolução na curva de contágio nos dois meses subsequentes.
CONSIDERANDO o provável e significativo aumento das taxas de abandono e evasão escolar após a reabertura das escolas, gerado pelo
desinteresse ou desvínculo eventualmente provocado durante a suspensão das aulas presenciais, o que deverá ser objeto de especial atenção
pela rede pública, através de fluxos efetivos de busca ativa e outras medidas;
CONSIDERANDO o cenário em que escolas públicas permanecem fechadas em contraposição as escolas particulares e/ou outras atividades
Página 63

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 921 Disponibilização: Quarta-feira, 4 de Agosto de 2021 Publicação: Quinta-feira, 5 de Agosto de 2021

sociais consideradas não essenciais, representa afronta obtusa ao direito à educação, aos princípios do acesso universal, equidade e igualdade,
representando, portanto, inaceitável estado de coisas inconstitucional, assim entendido, nos termos cunhados pelo Supremo Tribunal Federal no
bojo da ADPF 347, como uma "(...) violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente
das autoridades públicas em modificar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de
autoridades (...)" (STF, ADPF 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 09/09/15);
CONSIDERANDO que os números de atendimentos por suspeita de Covid-19, casos confirmados, internações e óbitos mantêm-se em queda no
Estado, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde, conforme painel situacional da Covid-19 no Piauí2;
CONSIDERANDO que, neste cenário crítico, os órgãos de controle e fiscalização, consoante as suas atribuições institucionais e o ordenamento
jurídico brasileiro, devem participar ativamente do processo, atuando de forma colaborativa, preventiva e indutora na mitigação dos efeitos
negativos da suspensão das aulas para os estudantes brasileiros;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37 da CF, a administração pública deverá se pautar pelos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (CF, art. 129, II e III c/c art. 197; da Lei
Complementar nº 75/93, art. 5º, V, alínea "a");
CONSIDERANDO o ENUNCIADO 01 aprovado pela Comissão de Permanente de Educação (COPEDUC), que dispõe sobre a competência do
Ministério Público para fiscalizar a retomada das aulas presenciais considerando os critérios sanitários aprovados pelo poder público,
submetendo-os, na hipótese de insuficiência, às providências legais, bem como que, definidos os protocolos sanitários e pedagógicos próprios
para a política educacional, a retomada das aulas presenciais, embora regrada, gradual, híbrida e progressiva, faz-se imprescindível, porquanto
relacionada à garantia de direito humano fundamental;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania CAODEC - expediu a Nota Técnica Nº 02/2021 de 27 de julho de 2021, que tem como objetivo fomentar a atuação dos Membros da Instituição no
processo de retomada das atividades escolares presenciais;
CONSIDERANDO, por fim, compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção
das providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
RESOLVE,
RECOMENDAR, ao Sr. VERÍSSIMO ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA, Prefeito do Município de Santa Rosa do Piauí/PI, a (o) Senhor (a)
Secretário (a) Municipal de Educação do Município de Santa Rosa do Piauí/PI, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, em observância as
disposições constitucionais e legais descritas, que adotem as seguintes providências:
A imediata retomada das atividades escolares presenciais em sua rede de ensino, observando-se o cumprimento dos Protocolos
Sanitários que estabelecem Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19)3, sobretudo para o setor
relativo à Educação;
Que os gestores sigam, rigorosamente, as definições do Programa Nacional de Imunizações quanto aos intervalos entre as doses e demais
recomendações técnicas, conforme as orientações das autoridades sanitárias;
A adoção de providências em relação aos profissionais de sua rede que, sem justificativa plausível e autorização administrativa específica
recusem-se a comparecer ao trabalho presencial, instaurando procedimento disciplinar para efeito de análise quanto à ausência desarrazoada ao
trabalho;
Que seja assegurada a continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem, nos ensinos presencial,
híbrido e remoto;
Que implementem as medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte escolar,
de acordo com os protocolos da Autoridade Sanitária;
Que cumpram as medidas estabelecidas pelo Protocolo Específico nº 01/2021 que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SARS-CoV-2 (Covid-19) para o setor relativo à Educação;
Que seja resguardado aos pais e/ou responsáveis o direito de optar em manter o aluno na modalidade remota ou retornar para o ensino
presencial;
Que determinem a todas as unidades escolares a promoção de orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do coronavírus;
Que fomentem, no âmbito de suas atribuições, ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a
assegurar a educação sanitária também no ambiente doméstico;
Que estabeleçam metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que
se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas presenciais, a serem
aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, a fim de avaliar as aprendizagens e habilidades desenvolvidas;
Que garantam aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, frequência às turmas regulares e
ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, para atender às peculiaridades da educação especial;
Que possibilitem a criação de mecanismos de busca ativa e disponibilizem ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento
de tal atividade, sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão
escolar, articulando toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar de cada região, esgotadas as intervenções
dispensadas pela escola;
Que viabilizem o necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, tanto dos alunos como dos profissionais da educação,
com vistas a averiguar problemas que possam impactar os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar avaliações
diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem encaminhados às
redes de proteção, aos serviços de saúde e socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais agravadas em razão da
pandemia;
Que garantam o direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas,
pais e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade;
Que assegurem a transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de recursos
públicos específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao novo Coronavírus.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br, no prazo de
10 (dez) dias, a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta recomendação ou encaminhada a fundamentação
jurídica que justifique o não acatamento, conforme artigo 10 da Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Ficam advertidos os destinatários que a ausência de resposta implicará na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), em arquivo editável, assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Educação e Cidadania (CAODEC), e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no
art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos
destinatários.
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Por fim, se proceda ao encaminhamento da presente Recomendação à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Oeiras-PI, 03 de agosto de 2021.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça, respondendo pela 4ª PJ de Oeiras
1 Disponível em: https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/XubyJSfFwKjlukoJ6dJ4XGspLn7uzzzQbcWkz7GG.pdf Acesso em 23 de julho
de 2021.
2 https://datastudio.google.com/reporting/a6dc07e9-4161-4b5a-9f2a-6f9be486e8f9/page/2itOB.
3 Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com Enfoque Ocupacional Frente a Pandemia, aprovado pelo Decreto nº 19.040 de
19 de junho de 2020 e Protocolo Específico nº 01/2021 que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2
(Covid-19) para o setor relativo à Educação.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 19/2020 - SIMP: 000033-109/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº. 08/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que a pandemia da COVID-19 impactou profundamente a Educação no Brasil, impondo a suspensão das aulas presenciais e
a adoção do regime de ensino não presencial em todos os estabelecimentos de ensino municipais, estaduais e da rede privada;
CONSIDERANDO que a escola é, por excelência, um espaço de promoção e de proteção de direitos, não apenas de fomento da educação
formal, e a limitação do acesso físico às instituições de ensino, em conjunto com as mudanças nos meios de atendimento e reordenamento das
atividades coletivas desenvolvidas por instituições como centros de referência de assistência social, unidades básicas de saúde, delegacias de
polícias, conselhos tutelares, e ainda o distanciamento de amigos, vizinhos, colegas de aula e trabalho, dificultam a atuação da rede protetiva que
visa a um abrandamento ou mesmo dissolução de uma situação de vulnerabilidade;
CONSIDERANDO que, com o isolamento social, as crianças deixaram de contar com importantes atores de sua rede de apoio, em especial os
professores e demais profissionais da educação que, como também revelam as estatísticas, estão entre os principais destinatários da revelação
espontânea da vítima acerca de situações de violência a que se veem submetidas e, ainda, são os profissionais que têm maiores condições de
detectar sinais de violência a partir do comportamento e de outros alertas emitidos pela criança ou adolescente, principalmente porque,
excetuados os familiares, costumam ser as pessoas de maior confiança à criança e ao adolescente;
CONSIDERANDO os prejuízos para aprendizagem, nutrição, socialização, saúde mental e, de maneira geral, para o desenvolvimento pleno da
criança e do adolescente ocasionados pela manutenção das atividades pedagógicas pela via unicamente remota;
CONSIDERANDO que a escola não é apenas um espaço de aprendizagem e construção de conhecimento, mas também desempenha funções
fundamentais de socialização e cuidado de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.429, de 08 de janeiro de 2021, aprovou o Protocolo Específico nº 01/2021, com Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, além de ter autorizado o retorno das
atividades escolares presenciais para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.553 de 30 de março de 2021 reconheceu como essenciais as atividades desenvolvidas no
âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino;
CONSIDERANDO que a única forma, portanto, segundo o Decreto, de se admitir a suspensão das aulas presenciais não depende da
conveniência do Poder Executivo, mas sim de decisão administrativa fundamentada da autoridade competente indicando a extensão, os
motivos, critérios técnicos e científicos que embasem as medidas que suspendem as aulas presenciais, circunstância que não se verifica no
presente caso;
CONSIDERANDO que, como é de conhecimento público, praticamente todos os setores da sociedade estão em funcionamento presencial,
inclusive atividades de menor impacto social do que a educação e que, também, as escolas particulares estão oferecendo aulas presenciais
desde o início do ano letivo de 2021;
CONSIDERANDO que o levantamento internacional de retomada das aulas presenciais1, elaborado pela consultoria Vozes da Educação e
atualizado em fevereiro deste ano, concluiu, após examinar detalhadamente a experiência de reabertura das escolas em 21 países do mundo,
que:
Os dados encontrados neste levantamento revelam que, na maioria dos países pesquisados, o retorno às aulas não impactou a tendência da
curva do país. Essa constatação se alinha com o estudo realizado pelo Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, publicado em
dezembro de 2020. O estudo ressalta que o aumento de casos identificados na Europa a partir da abertura das escolas se deu por causa do
relaxamento de outras medidas de distanciamento, mas os focos de transmissão não foram os espaços escolares. Além disso, ressalta que
o fechamento das escolas deve ser utilizado como último recurso de contenção da pandemia. O estudo também mostrou que
profissionais da educação não correm risco maior de infecção do que outras profissões, embora o risco aumente em casos de contato
entre muitos adultos e jovens a partir de 16 anos. Pesquisa do BID publicada em fevereiro de 2021, avaliando especificamente a situação na
América Latina, também concluiu que "com uma estratégia bem implementada para controle da Covid-19, em contextos onde a doença está
controlada, é possível manter as escolas abertas sem consequências significativas na transmissão comunitária do vírus." Importante
ressaltar que nenhum dos dois estudos contempla dados das novas variantes do vírus, e que este levantamento não conseguiu avaliar o impacto
da nova variante nos países porque em muitos lugares as escolas foram fechadas. Na primeira versão deste levantamento, identificou-se que
países cuja reabertura foi considerada satisfatória promoveram o retorno às aulas quando a curva de contágio estava decrescente ou estável em
níveis não elevados. Nesta versão, foi possível confirmar que, com a reabertura das escolas a tendência do número de casos foi mantida. Isso
significa que não se identificou correlação entre a reabertura das escolas e um eventual aumento nos índices de transmissão
comunitária. Para se ter uma ideia, dos 21 países analisados, nove tiveram retorno considerado satisfatório (África do Sul, Alemanha, China,
Dinamarca, França, Nova Zelândia, Portugal, Singapura e Suécia), indicando que mesmo com a reabertura de todas as escolas, não foi
registrada evolução na curva de contágio nos dois meses subsequentes.
CONSIDERANDO o provável e significativo aumento das taxas de abandono e evasão escolar após a reabertura das escolas, gerado pelo
desinteresse ou desvínculo eventualmente provocado durante a suspensão das aulas presenciais, o que deverá ser objeto de especial atenção
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pela rede pública, através de fluxos efetivos de busca ativa e outras medidas;
CONSIDERANDO o cenário em que escolas públicas permanecem fechadas em contraposição as escolas particulares e/ou outras atividades
sociais consideradas não essenciais, representa afronta obtusa ao direito à educação, aos princípios do acesso universal, equidade e igualdade,
representando, portanto, inaceitável estado de coisas inconstitucional, assim entendido, nos termos cunhados pelo Supremo Tribunal Federal no
bojo da ADPF 347, como uma "(...) violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente
das autoridades públicas em modificar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de
autoridades (...)" (STF, ADPF 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 09/09/15);
CONSIDERANDO que os números de atendimentos por suspeita de Covid-19, casos confirmados, internações e óbitos mantêm-se em queda no
Estado, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde, conforme painel situacional da Covid-19 no Piauí2;
CONSIDERANDO que, neste cenário crítico, os órgãos de controle e fiscalização, consoante as suas atribuições institucionais e o ordenamento
jurídico brasileiro, devem participar ativamente do processo, atuando de forma colaborativa, preventiva e indutora na mitigação dos efeitos
negativos da suspensão das aulas para os estudantes brasileiros;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37 da CF, a administração pública deverá se pautar pelos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (CF, art. 129, II e III c/c art. 197; da Lei
Complementar nº 75/93, art. 5º, V, alínea "a");
CONSIDERANDO o ENUNCIADO 01 aprovado pela Comissão de Permanente de Educação (COPEDUC), que dispõe sobre a competência do
Ministério Público para fiscalizar a retomada das aulas presenciais considerando os critérios sanitários aprovados pelo poder público,
submetendo-os, na hipótese de insuficiência, às providências legais, bem como que, definidos os protocolos sanitários e pedagógicos próprios
para a política educacional, a retomada das aulas presenciais, embora regrada, gradual, híbrida e progressiva, faz-se imprescindível, porquanto
relacionada à garantia de direito humano fundamental;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania CAODEC - expediu a Nota Técnica Nº 02/2021 de 27 de julho de 2021, que tem como objetivo fomentar a atuação dos Membros da Instituição no
processo de retomada das atividades escolares presenciais;
CONSIDERANDO, por fim, compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção
das providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
RESOLVE,
RECOMENDAR, ao Sr. SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI SEGUNDO, Prefeito do Município de Colônia do Piauí/PI, a (o) Senhor (a)
Secretário (a) Municipal de Educação do Município de Colônia do Piauí/PI, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, em observância as
disposições constitucionais e legais descritas, que adotem as seguintes providências:
A imediata retomada das atividades escolares presenciais em sua rede de ensino, observando-se o cumprimento dos Protocolos
Sanitários que estabelecem Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19)3, sobretudo para o setor
relativo à Educação;
Que os gestores sigam, rigorosamente, as definições do Programa Nacional de Imunizações quanto aos intervalos entre as doses e demais
recomendações técnicas, conforme as orientações das autoridades sanitárias;
A adoção de providências em relação aos profissionais de sua rede que, sem justificativa plausível e autorização administrativa específica
recusem-se a comparecer ao trabalho presencial, instaurando procedimento disciplinar para efeito de análise quanto à ausência desarrazoada ao
trabalho;
Que seja assegurada a continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem, nos ensinos presencial,
híbrido e remoto;
Que implementem as medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte escolar,
de acordo com os protocolos da Autoridade Sanitária;
Que cumpram as medidas estabelecidas pelo Protocolo Específico nº 01/2021 que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SARS-CoV-2 (Covid-19) para o setor relativo à Educação;
Que seja resguardado aos pais e/ou responsáveis o direito de optar em manter o aluno na modalidade remota ou retornar para o ensino
presencial;
Que determinem a todas as unidades escolares a promoção de orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do coronavírus;
Que fomentem, no âmbito de suas atribuições, ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a
assegurar a educação sanitária também no ambiente doméstico;
Que estabeleçam metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que
se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas presenciais, a serem
aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, a fim de avaliar as aprendizagens e habilidades desenvolvidas;
Que garantam aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, frequência às turmas regulares e
ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, para atender às peculiaridades da educação especial;
Que possibilitem a criação de mecanismos de busca ativa e disponibilizem ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento
de tal atividade, sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão
escolar, articulando toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar de cada região, esgotadas as intervenções
dispensadas pela escola;
Que viabilizem o necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, tanto dos alunos como dos profissionais da educação,
com vistas a averiguar problemas que possam impactar os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar avaliações
diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem encaminhados às
redes de proteção, aos serviços de saúde e socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais agravadas em razão da
pandemia;
Que garantam o direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas,
pais e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade;
Que assegurem a transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de recursos
públicos específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao novo Coronavírus.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br, no prazo de
10 (dez) dias, a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta recomendação ou encaminhada a fundamentação
jurídica que justifique o não acatamento, conforme artigo 10 da Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Ficam advertidos os destinatários que a ausência de resposta implicará na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), em arquivo editável, assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Educação e Cidadania (CAODEC), e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no
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art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos
destinatários.
Por fim, se proceda ao encaminhamento da presente Recomendação à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Oeiras-PI, 03 de agosto de 2021.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça, respondendo pela 4ª PJ de Oeiras
1 Disponível em: https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/XubyJSfFwKjlukoJ6dJ4XGspLn7uzzzQbcWkz7GG.pdf Acesso em 23 de julho
de 2021.
2 https://datastudio.google.com/reporting/a6dc07e9-4161-4b5a-9f2a-6f9be486e8f9/page/2itOB.
3 Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com Enfoque Ocupacional Frente a Pandemia, aprovado pelo Decreto nº 19.040 de
19 de junho de 2020 e Protocolo Específico nº 01/2021 que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2
(Covid-19) para o setor relativo à Educação.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 19/2020 - SIMP: 000033-109/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº. 09/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que a pandemia da COVID-19 impactou profundamente a Educação no Brasil, impondo a suspensão das aulas presenciais e
a adoção do regime de ensino não presencial em todos os estabelecimentos de ensino municipais, estaduais e da rede privada;
CONSIDERANDO que a escola é, por excelência, um espaço de promoção e de proteção de direitos, não apenas de fomento da educação
formal, e a limitação do acesso físico às instituições de ensino, em conjunto com as mudanças nos meios de atendimento e reordenamento das
atividades coletivas desenvolvidas por instituições como centros de referência de assistência social, unidades básicas de saúde, delegacias de
polícias, conselhos tutelares, e ainda o distanciamento de amigos, vizinhos, colegas de aula e trabalho, dificultam a atuação da rede protetiva que
visa a um abrandamento ou mesmo dissolução de uma situação de vulnerabilidade;
CONSIDERANDO que, com o isolamento social, as crianças deixaram de contar com importantes atores de sua rede de apoio, em especial os
professores e demais profissionais da educação que, como também revelam as estatísticas, estão entre os principais destinatários da revelação
espontânea da vítima acerca de situações de violência a que se veem submetidas e, ainda, são os profissionais que têm maiores condições de
detectar sinais de violência a partir do comportamento e de outros alertas emitidos pela criança ou adolescente, principalmente porque,
excetuados os familiares, costumam ser as pessoas de maior confiança à criança e ao adolescente;
CONSIDERANDO os prejuízos para aprendizagem, nutrição, socialização, saúde mental e, de maneira geral, para o desenvolvimento pleno da
criança e do adolescente ocasionados pela manutenção das atividades pedagógicas pela via unicamente remota;
CONSIDERANDO que a escola não é apenas um espaço de aprendizagem e construção de conhecimento, mas também desempenha funções
fundamentais de socialização e cuidado de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.429, de 08 de janeiro de 2021, aprovou o Protocolo Específico nº 01/2021, com Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, além de ter autorizado o retorno das
atividades escolares presenciais para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.553 de 30 de março de 2021 reconheceu como essenciais as atividades desenvolvidas no
âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino;
CONSIDERANDO que a única forma, portanto, segundo o Decreto, de se admitir a suspensão das aulas presenciais não depende da
conveniência do Poder Executivo, mas sim de decisão administrativa fundamentada da autoridade competente indicando a extensão, os
motivos, critérios técnicos e científicos que embasem as medidas que suspendem as aulas presenciais, circunstância que não se verifica no
presente caso;
CONSIDERANDO que, como é de conhecimento público, praticamente todos os setores da sociedade estão em funcionamento presencial,
inclusive atividades de menor impacto social do que a educação e que, também, as escolas particulares estão oferecendo aulas presenciais
desde o início do ano letivo de 2021;
CONSIDERANDO que o levantamento internacional de retomada das aulas presenciais1, elaborado pela consultoria Vozes da Educação e
atualizado em fevereiro deste ano, concluiu, após examinar detalhadamente a experiência de reabertura das escolas em 21 países do mundo,
que:
Os dados encontrados neste levantamento revelam que, na maioria dos países pesquisados, o retorno às aulas não impactou a tendência da
curva do país. Essa constatação se alinha com o estudo realizado pelo Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, publicado em
dezembro de 2020. O estudo ressalta que o aumento de casos identificados na Europa a partir da abertura das escolas se deu por causa do
relaxamento de outras medidas de distanciamento, mas os focos de transmissão não foram os espaços escolares. Além disso, ressalta que
o fechamento das escolas deve ser utilizado como último recurso de contenção da pandemia. O estudo também mostrou que
profissionais da educação não correm risco maior de infecção do que outras profissões, embora o risco aumente em casos de contato
entre muitos adultos e jovens a partir de 16 anos. Pesquisa do BID publicada em fevereiro de 2021, avaliando especificamente a situação na
América Latina, também concluiu que "com uma estratégia bem implementada para controle da Covid-19, em contextos onde a doença está
controlada, é possível manter as escolas abertas sem consequências significativas na transmissão comunitária do vírus." Importante
ressaltar que nenhum dos dois estudos contempla dados das novas variantes do vírus, e que este levantamento não conseguiu avaliar o impacto
da nova variante nos países porque em muitos lugares as escolas foram fechadas. Na primeira versão deste levantamento, identificou-se que
países cuja reabertura foi considerada satisfatória promoveram o retorno às aulas quando a curva de contágio estava decrescente ou estável em
níveis não elevados. Nesta versão, foi possível confirmar que, com a reabertura das escolas a tendência do número de casos foi mantida. Isso
significa que não se identificou correlação entre a reabertura das escolas e um eventual aumento nos índices de transmissão
comunitária. Para se ter uma ideia, dos 21 países analisados, nove tiveram retorno considerado satisfatório (África do Sul, Alemanha, China,
Dinamarca, França, Nova Zelândia, Portugal, Singapura e Suécia), indicando que mesmo com a reabertura de todas as escolas, não foi
registrada evolução na curva de contágio nos dois meses subsequentes.
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CONSIDERANDO o provável e significativo aumento das taxas de abandono e evasão escolar após a reabertura das escolas, gerado pelo
desinteresse ou desvínculo eventualmente provocado durante a suspensão das aulas presenciais, o que deverá ser objeto de especial atenção
pela rede pública, através de fluxos efetivos de busca ativa e outras medidas;
CONSIDERANDO o cenário em que escolas públicas permanecem fechadas em contraposição as escolas particulares e/ou outras atividades
sociais consideradas não essenciais, representa afronta obtusa ao direito à educação, aos princípios do acesso universal, equidade e igualdade,
representando, portanto, inaceitável estado de coisas inconstitucional, assim entendido, nos termos cunhados pelo Supremo Tribunal Federal no
bojo da ADPF 347, como uma "(...) violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente
das autoridades públicas em modificar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de
autoridades (...)" (STF, ADPF 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 09/09/15);
CONSIDERANDO que os números de atendimentos por suspeita de Covid-19, casos confirmados, internações e óbitos mantêm-se em queda no
Estado, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde, conforme painel situacional da Covid-19 no Piauí2;
CONSIDERANDO que, neste cenário crítico, os órgãos de controle e fiscalização, consoante as suas atribuições institucionais e o ordenamento
jurídico brasileiro, devem participar ativamente do processo, atuando de forma colaborativa, preventiva e indutora na mitigação dos efeitos
negativos da suspensão das aulas para os estudantes brasileiros;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37 da CF, a administração pública deverá se pautar pelos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (CF, art. 129, II e III c/c art. 197; da Lei
Complementar nº 75/93, art. 5º, V, alínea "a");
CONSIDERANDO o ENUNCIADO 01 aprovado pela Comissão de Permanente de Educação (COPEDUC), que dispõe sobre a competência do
Ministério Público para fiscalizar a retomada das aulas presenciais considerando os critérios sanitários aprovados pelo poder público,
submetendo-os, na hipótese de insuficiência, às providências legais, bem como que, definidos os protocolos sanitários e pedagógicos próprios
para a política educacional, a retomada das aulas presenciais, embora regrada, gradual, híbrida e progressiva, faz-se imprescindível, porquanto
relacionada à garantia de direito humano fundamental;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania CAODEC - expediu a Nota Técnica Nº 02/2021 de 27 de julho de 2021, que tem como objetivo fomentar a atuação dos Membros da Instituição no
processo de retomada das atividades escolares presenciais;
CONSIDERANDO, por fim, compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção
das providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
RESOLVE,
RECOMENDAR, ao Sr. ERIMAR SOARES DE SOUSA, Prefeito do Município de São Miguel do Fidalgo/PI, a (o) Senhor (a) Secretário (a)
Municipal de Educação do Município de São Miguel do Fidalgo/PI, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, em observância as disposições
constitucionais e legais descritas, que adotem as seguintes providências:
A imediata retomada das atividades escolares presenciais em sua rede de ensino, observando-se o cumprimento dos Protocolos
Sanitários que estabelecem Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19)3, sobretudo para o setor
relativo à Educação;
Que os gestores sigam, rigorosamente, as definições do Programa Nacional de Imunizações quanto aos intervalos entre as doses e demais
recomendações técnicas, conforme as orientações das autoridades sanitárias;
A adoção de providências em relação aos profissionais de sua rede que, sem justificativa plausível e autorização administrativa específica
recusem-se a comparecer ao trabalho presencial, instaurando procedimento disciplinar para efeito de análise quanto à ausência desarrazoada ao
trabalho;
Que seja assegurada a continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem, nos ensinos presencial,
híbrido e remoto;
Que implementem as medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte escolar,
de acordo com os protocolos da Autoridade Sanitária;
Que cumpram as medidas estabelecidas pelo Protocolo Específico nº 01/2021 que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SARS-CoV-2 (Covid-19) para o setor relativo à Educação;
Que seja resguardado aos pais e/ou responsáveis o direito de optar em manter o aluno na modalidade remota ou retornar para o ensino
presencial;
Que determinem a todas as unidades escolares a promoção de orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do coronavírus;
Que fomentem, no âmbito de suas atribuições, ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a
assegurar a educação sanitária também no ambiente doméstico;
Que estabeleçam metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que
se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas presenciais, a serem
aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, a fim de avaliar as aprendizagens e habilidades desenvolvidas;
Que garantam aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, frequência às turmas regulares e
ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, para atender às peculiaridades da educação especial;
Que possibilitem a criação de mecanismos de busca ativa e disponibilizem ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento
de tal atividade, sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão
escolar, articulando toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar de cada região, esgotadas as intervenções
dispensadas pela escola;
Que viabilizem o necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, tanto dos alunos como dos profissionais da educação,
com vistas a averiguar problemas que possam impactar os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar avaliações
diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem encaminhados às
redes de proteção, aos serviços de saúde e socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais agravadas em razão da
pandemia;
Que garantam o direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas,
pais e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade;
Que assegurem a transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de recursos
públicos específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao novo Coronavírus.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br, no prazo de
10 (dez) dias, a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta recomendação ou encaminhada a fundamentação
jurídica que justifique o não acatamento, conforme artigo 10 da Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Ficam advertidos os destinatários que a ausência de resposta implicará na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
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Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), em arquivo editável, assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Educação e Cidadania (CAODEC), e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no
art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos
destinatários.
Por fim, se proceda ao encaminhamento da presente Recomendação à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Oeiras-PI, 03 de agosto de 2021.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça, respondendo pela 4ª PJ de Oeiras
1 Disponível em: https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/XubyJSfFwKjlukoJ6dJ4XGspLn7uzzzQbcWkz7GG.pdf Acesso em 23 de julho
de 2021.
2 https://datastudio.google.com/reporting/a6dc07e9-4161-4b5a-9f2a-6f9be486e8f9/page/2itOB.
3 Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com Enfoque Ocupacional Frente a Pandemia, aprovado pelo Decreto nº 19.040 de
19 de junho de 2020 e Protocolo Específico nº 01/2021 que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2
(Covid-19) para o setor relativo à Educação.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 19/2020 - SIMP: 000033-109/2020
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº. 10/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e, com
fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, inciso I da Lei Federal de nº
8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (artigo 129 da CF e artigo 141 da Constituição do Estado do Piauí);
CONSIDERANDO que a educação é direito público fundamental, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela LDB e ECA;
CONSIDERANDO que a pandemia da COVID-19 impactou profundamente a Educação no Brasil, impondo a suspensão das aulas presenciais e
a adoção do regime de ensino não presencial em todos os estabelecimentos de ensino municipais, estaduais e da rede privada;
CONSIDERANDO que a escola é, por excelência, um espaço de promoção e de proteção de direitos, não apenas de fomento da educação
formal, e a limitação do acesso físico às instituições de ensino, em conjunto com as mudanças nos meios de atendimento e reordenamento das
atividades coletivas desenvolvidas por instituições como centros de referência de assistência social, unidades básicas de saúde, delegacias de
polícias, conselhos tutelares, e ainda o distanciamento de amigos, vizinhos, colegas de aula e trabalho, dificultam a atuação da rede protetiva que
visa a um abrandamento ou mesmo dissolução de uma situação de vulnerabilidade;
CONSIDERANDO que, com o isolamento social, as crianças deixaram de contar com importantes atores de sua rede de apoio, em especial os
professores e demais profissionais da educação que, como também revelam as estatísticas, estão entre os principais destinatários da revelação
espontânea da vítima acerca de situações de violência a que se veem submetidas e, ainda, são os profissionais que têm maiores condições de
detectar sinais de violência a partir do comportamento e de outros alertas emitidos pela criança ou adolescente, principalmente porque,
excetuados os familiares, costumam ser as pessoas de maior confiança à criança e ao adolescente;
CONSIDERANDO os prejuízos para aprendizagem, nutrição, socialização, saúde mental e, de maneira geral, para o desenvolvimento pleno da
criança e do adolescente ocasionados pela manutenção das atividades pedagógicas pela via unicamente remota;
CONSIDERANDO que a escola não é apenas um espaço de aprendizagem e construção de conhecimento, mas também desempenha funções
fundamentais de socialização e cuidado de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.429, de 08 de janeiro de 2021, aprovou o Protocolo Específico nº 01/2021, com Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, além de ter autorizado o retorno das
atividades escolares presenciais para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.553 de 30 de março de 2021 reconheceu como essenciais as atividades desenvolvidas no
âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino;
CONSIDERANDO que a única forma, portanto, segundo o Decreto, de se admitir a suspensão das aulas presenciais não depende da
conveniência do Poder Executivo, mas sim de decisão administrativa fundamentada da autoridade competente indicando a extensão, os
motivos, critérios técnicos e científicos que embasem as medidas que suspendem as aulas presenciais, circunstância que não se verifica no
presente caso;
CONSIDERANDO que, como é de conhecimento público, praticamente todos os setores da sociedade estão em funcionamento presencial,
inclusive atividades de menor impacto social do que a educação e que, também, as escolas particulares estão oferecendo aulas presenciais
desde o início do ano letivo de 2021;
CONSIDERANDO que o levantamento internacional de retomada das aulas presenciais1, elaborado pela consultoria Vozes da Educação e
atualizado em fevereiro deste ano, concluiu, após examinar detalhadamente a experiência de reabertura das escolas em 21 países do mundo,
que:
Os dados encontrados neste levantamento revelam que, na maioria dos países pesquisados, o retorno às aulas não impactou a tendência da
curva do país. Essa constatação se alinha com o estudo realizado pelo Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, publicado em
dezembro de 2020. O estudo ressalta que o aumento de casos identificados na Europa a partir da abertura das escolas se deu por causa do
relaxamento de outras medidas de distanciamento, mas os focos de transmissão não foram os espaços escolares. Além disso, ressalta que
o fechamento das escolas deve ser utilizado como último recurso de contenção da pandemia. O estudo também mostrou que
profissionais da educação não correm risco maior de infecção do que outras profissões, embora o risco aumente em casos de contato
entre muitos adultos e jovens a partir de 16 anos. Pesquisa do BID publicada em fevereiro de 2021, avaliando especificamente a situação na
América Latina, também concluiu que "com uma estratégia bem implementada para controle da Covid-19, em contextos onde a doença está
controlada, é possível manter as escolas abertas sem consequências significativas na transmissão comunitária do vírus." Importante
ressaltar que nenhum dos dois estudos contempla dados das novas variantes do vírus, e que este levantamento não conseguiu avaliar o impacto
da nova variante nos países porque em muitos lugares as escolas foram fechadas. Na primeira versão deste levantamento, identificou-se que
países cuja reabertura foi considerada satisfatória promoveram o retorno às aulas quando a curva de contágio estava decrescente ou estável em
níveis não elevados. Nesta versão, foi possível confirmar que, com a reabertura das escolas a tendência do número de casos foi mantida. Isso
significa que não se identificou correlação entre a reabertura das escolas e um eventual aumento nos índices de transmissão
comunitária. Para se ter uma ideia, dos 21 países analisados, nove tiveram retorno considerado satisfatório (África do Sul, Alemanha, China,
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Dinamarca, França, Nova Zelândia, Portugal, Singapura e Suécia), indicando que mesmo com a reabertura de todas as escolas, não foi
registrada evolução na curva de contágio nos dois meses subsequentes.
CONSIDERANDO o provável e significativo aumento das taxas de abandono e evasão escolar após a reabertura das escolas, gerado pelo
desinteresse ou desvínculo eventualmente provocado durante a suspensão das aulas presenciais, o que deverá ser objeto de especial atenção
pela rede pública, através de fluxos efetivos de busca ativa e outras medidas;
CONSIDERANDO o cenário em que escolas públicas permanecem fechadas em contraposição as escolas particulares e/ou outras atividades
sociais consideradas não essenciais, representa afronta obtusa ao direito à educação, aos princípios do acesso universal, equidade e igualdade,
representando, portanto, inaceitável estado de coisas inconstitucional, assim entendido, nos termos cunhados pelo Supremo Tribunal Federal no
bojo da ADPF 347, como uma "(...) violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente
das autoridades públicas em modificar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de
autoridades (...)" (STF, ADPF 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 09/09/15);
CONSIDERANDO que os números de atendimentos por suspeita de Covid-19, casos confirmados, internações e óbitos mantêm-se em queda no
Estado, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde, conforme painel situacional da Covid-19 no Piauí2;
CONSIDERANDO que, neste cenário crítico, os órgãos de controle e fiscalização, consoante as suas atribuições institucionais e o ordenamento
jurídico brasileiro, devem participar ativamente do processo, atuando de forma colaborativa, preventiva e indutora na mitigação dos efeitos
negativos da suspensão das aulas para os estudantes brasileiros;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37 da CF, a administração pública deverá se pautar pelos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (CF, art. 129, II e III c/c art. 197; da Lei
Complementar nº 75/93, art. 5º, V, alínea "a");
CONSIDERANDO o ENUNCIADO 01 aprovado pela Comissão de Permanente de Educação (COPEDUC), que dispõe sobre a competência do
Ministério Público para fiscalizar a retomada das aulas presenciais considerando os critérios sanitários aprovados pelo poder público,
submetendo-os, na hipótese de insuficiência, às providências legais, bem como que, definidos os protocolos sanitários e pedagógicos próprios
para a política educacional, a retomada das aulas presenciais, embora regrada, gradual, híbrida e progressiva, faz-se imprescindível, porquanto
relacionada à garantia de direito humano fundamental;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania CAODEC - expediu a Nota Técnica Nº 02/2021 de 27 de julho de 2021, que tem como objetivo fomentar a atuação dos Membros da Instituição no
processo de retomada das atividades escolares presenciais;
CONSIDERANDO, por fim, compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção
das providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93);
RESOLVE,
RECOMENDAR, ao Sr. CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA, Prefeito do Município de Cajazeiras do Piauí/PI, a (o) Senhor (a)
Secretário (a) Municipal de Educação do Município de Cajazeiras do Piauí/PI, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, em observância as
disposições constitucionais e legais descritas, que adotem as seguintes providências:
A imediata retomada das atividades escolares presenciais em sua rede de ensino, observando-se o cumprimento dos Protocolos
Sanitários que estabelecem Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19)3, sobretudo para o setor
relativo à Educação;
Que os gestores sigam, rigorosamente, as definições do Programa Nacional de Imunizações quanto aos intervalos entre as doses e demais
recomendações técnicas, conforme as orientações das autoridades sanitárias;
A adoção de providências em relação aos profissionais de sua rede que, sem justificativa plausível e autorização administrativa específica
recusem-se a comparecer ao trabalho presencial, instaurando procedimento disciplinar para efeito de análise quanto à ausência desarrazoada ao
trabalho;
Que seja assegurada a continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem, nos ensinos presencial,
híbrido e remoto;
Que implementem as medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte escolar,
de acordo com os protocolos da Autoridade Sanitária;
Que cumpram as medidas estabelecidas pelo Protocolo Específico nº 01/2021 que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SARS-CoV-2 (Covid-19) para o setor relativo à Educação;
Que seja resguardado aos pais e/ou responsáveis o direito de optar em manter o aluno na modalidade remota ou retornar para o ensino
presencial;
Que determinem a todas as unidades escolares a promoção de orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do coronavírus;
Que fomentem, no âmbito de suas atribuições, ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a
assegurar a educação sanitária também no ambiente doméstico;
Que estabeleçam metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que
se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas presenciais, a serem
aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, a fim de avaliar as aprendizagens e habilidades desenvolvidas;
Que garantam aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, frequência às turmas regulares e
ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, para atender às peculiaridades da educação especial;
Que possibilitem a criação de mecanismos de busca ativa e disponibilizem ferramentas às unidades escolares para a execução e monitoramento
de tal atividade, sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência ou a evasão
escolar, articulando toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar de cada região, esgotadas as intervenções
dispensadas pela escola;
Que viabilizem o necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, tanto dos alunos como dos profissionais da educação,
com vistas a averiguar problemas que possam impactar os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar avaliações
diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem encaminhados às
redes de proteção, aos serviços de saúde e socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais agravadas em razão da
pandemia;
Que garantam o direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas,
pais e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade;
Que assegurem a transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de recursos
públicos específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao novo Coronavírus.
O Ministério Público Estadual deverá ser comunicado, exclusivamente através do e-mail secretariaunificadaoeiras@mppi.mp.br, no prazo de
10 (dez) dias, a partir do recebimento da presente, sobre o acatamento dos termos desta recomendação ou encaminhada a fundamentação
jurídica que justifique o não acatamento, conforme artigo 10 da Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
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Ficam advertidos os destinatários que a ausência de resposta implicará na adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), em arquivo editável, assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Educação e Cidadania (CAODEC), e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no
art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos
destinatários.
Por fim, se proceda ao encaminhamento da presente Recomendação à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto disponíveis, para
amplo controle social.
Oeiras-PI, 03 de agosto de 2021.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça, respondendo pela 4ª PJ de Oeiras
1 Disponível em: https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/XubyJSfFwKjlukoJ6dJ4XGspLn7uzzzQbcWkz7GG.pdf Acesso em 23 de julho
de 2021.
2 https://datastudio.google.com/reporting/a6dc07e9-4161-4b5a-9f2a-6f9be486e8f9/page/2itOB.
3 Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com Enfoque Ocupacional Frente a Pandemia, aprovado pelo Decreto nº 19.040 de
19 de junho de 2020 e Protocolo Específico nº 01/2021 que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2
(Covid-19) para o setor relativo à Educação.

3.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ18579
Procedimento Preparatório SIMP nº 000023-417/2020
PROCEDIMENTOPREPARATÓRIO Nº 26/2021 PORTARIA Nº 38/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos, dos serviços de relevância pública e aos
direitos assegurados na Constituição Federal, na forma do seu art. 129, inciso II, para tanto promovendo as medidas necessárias à garantia de
tais direitos;
CONSIDERANDO ser dever institucional do Ministério Público o combate à improbidade administrativa, bem como a prevenção e repressão à
prática de atos que contrariem interesse público;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispôs medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Piauí (CIB\PI), por meio da Resolução nº 32, de 27.3.2020 que aprova a
distribuição ente os municípios dos recursos previstos na Portaria MS/GM nº 480, de 23.3.2020, estabelecendo que "dentre as despesas
executadas pelos municípios com os recursos seja contemplada a aquisição de EPIs para os profissionais de saúde";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde (MS) recomenda o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos profissionais de
saúde, para prevenção de infecções, e assim evitar ou reduzir ao máximo a transmissão do vírus durante qualquer assistência à saúde prestada;
CONSIDERANDO que a Administração Pública, por imperativo constitucional, haverá de obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que foi instaurada Notícia de Fato (NF) sob o SIMP 000023- 417/2020, para apurar denúncia feita pelo Conselho Regional de
Enfermagem - COREN, noticiando falta de equipamentos de proteção individual, assédio moral dos profissionais de enfermagem, deficiência de
estrutura física do hospital da área COVID e demais fatos contidos nos relatos.
CONSIDERANDO o exaurimento do prazo da Notícia de Fato, existindo, ainda, a necessidade de adoção de diligências preliminares
indispensáveis ao esclarecimento do caso;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 2º, §6º, da Resolução CNMP nº 23/2007, antes da instauração de inquérito civil, poderá ser instaurado
procedimento preparatório (PP) para complementar as informações relacionadas à tutela dos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º
dessa Resolução, o qual deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez;
RESOLVE:
CONVERTER a presente Notícia de Fato no PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) Nº 026/2021 registrado e autuado no SIMP 000023417/2020, com fundamento no artigo 2º, §7º, da Resolução (Res.) n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), nos artigos 8º
e 38 da Res. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Piauí (CPJ/PI), bem assim à luz da Lei n.° 7.347/95, com o propósito de apurar
denúncia feita pelo Conselho Regional de Enfermagem - COREN, noticiando falta de equipamentos de proteção individual, assédio moral dos
profissionais de enfermagem, deficiência de estrutura física do hospital da área COVID e demais fatos contidos nos relatos.
DETERMINANDO-SE:
A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente, confeccionando-se nova capa, preservando-lhe o mesmo número SIMP;
O ENCAMINHAMENTO de cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), assinada eletronicamente, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí
(CPJ/PI);
O ENVIO da presente portaria de conversão, em formato word, para publicação no DOEMP/PI, visando amplo conhecimento e controle social,
certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
O ENVIO de cópia da presente Portaria à Ouvidoria do MPPI, dando-lhe ciência da conversão da Notícia de Fato em Procedimento Preparatório
de Inquérito Civil.
A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Prefeitura Municipal de Campo Maior e ao Diretor do Hospital Regional de Campo Maior para que, no prazo de 10
(dez) dias úteis, se
manifestem sobre os fatos narrados pelo COREN na manifestação feita perante a ouvidoria.
Cumpra-se.
Após, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para ulterior análise. Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO
Promotor de Justiça
Notícia de Fato
SIMP º 000010-417/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
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Trata-se de Atendimento ao Público registrado pela D. OGMP/PI (NP 1396/2020), no qual se informou o potencial descumprimento ao decreto
estadual n.º 18.901/2020 em vigor. Se- gundo o referido atendimento:
"ACONTECE QUE NA AVENIDA DERMEVAL O MOVIMENTO ESTA PARECENDO PERÍODO DE NATAL COM LOJAS ABERTAS, FILAS QUE
SE ESTENDEM POR TODA AVENIDA PARA PAGAR O PARAÍBA, E PARA A LOTERIA, PESSOAS SEM MASCARAS, SEM ORIENTAÇÃO,
SEM FISCALIZAÇÃO.... ESTAMOS JOGADOS PARA MORRER, SE NÃO FOR DO VÍRUS, SERA DO DESCASO DO MUNICÍPIO QUE NADA
FAZ, ATE OS COMÉRCIOS ABERTOS, SÃO APENAS OS DOS PODEROSOS, QUEM PRECISA VENDER VERDURA NNO MERCADO FOI
PROIBIDO DE ABRIR SUA BANCA".
Prontamente foi determinado a conversão do Atendimento ao Público em Notícia de Fato, com a expedição ofício à Prefeitura Municipal de
Campo Maior e ao 15º Batalhão da Polí- cia Militar para que se manifestassem sobre a veracidade dos fatos narrados na denúncia e, em caso
positivo, informassem as medidas adotadas para inibir tais aglomerações.
Apesar de devidamente intimado, o Prefeito Municipal de Campo Maior, o sr. José de Ribamar Carvalho, quedou-se inerte. O Comandante do
15ºBPM, o sr. Major Etevaldo, por sua vez, se manifestou por meio do ofício 193/AJD/2020 informando, em suma, que vem atuando em toda
região, inclusive na cidade de Campo Maior, às vezes em parceria com a Vigilância Sanitá- ria do município realizando a fiscalização e lavrando
Termos Circunstanciados de Ocorrência nos casos de descumprimento do Decreto Estadual.
Pois bem, analisando-se os autos como um todo, verifica-se que o fato narrado é pontual e local, as autoridades competentes já foram alertadas
e, apesar da inércia do município em fornecer informações, o 15º BPM encontra-se fiscalizando o cumprimento do Decreto Estadual e Municipal
referentes ao COVID-19, lavrando TCOs em caso de descumprimento.
Verifica-se, portanto, que a presente Notícia de Fato perdeu seu objeto, uma vez que o fato narrado já foi solucionado com policiamento
ostensivo e a lavratura de TCOs, devendo esta ser arquivada com fulcro no art. 4º, I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP que assim
determina:
Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação alterada pela Resolução nº 189, de 18 de junho de 2018)
I -o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
Publique a presente Decisão no DOEMP/PI.
Cientifique o Conselho Superior do Ministério Púbico, encaminhando cópia da
presente decisão.
Dê ciência da presente decisão à Ouvidoria do MPPI.
Após transcorrido o prazo sem recurso, arquivem-se os autos. Cumpra-se.
Castelo do Piauí-PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça

3.13. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS18580
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA COMARCA DE PICOS/PI.
Processo nº 0001529-19.2019.8.18.0032 SIMP nº 002061-361/2019
Trata-se de Ação Penal movida em face de WELLINGTON DE SOUSA SANTOS, para apurar a suposta prática do crime de homicídio culposo
na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, §1º, I e III, do CTB, praticado contra a vítima ROMÁRIO ALVES BEZERRA.
Da análise dos fatos e consoante apregoa o art. 28-A do CPP, em face dos requisitos legais exigidos, não se vislumbrou a possibilidade de
propositura de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP ao réu, tendo em vista a inadequação do instituto do ANPP ao caso vertente, porquanto
já recebida denúncia, em conformidade com precedentes recentes das Cortes Superiores, bem como em razão de se mostrar insuficiente para a
reprovação do crime, conforme estabelecido no art. 28-A, caput, do CPP.
É o sucinto relatório. Passa-se à manifestação.
O protocolo foi distribuído no Sistema integrado do Ministério Público sob o nº 002061-361/2019, para notificação de negativa de ANPP, a ser
realizada pela Secretaria Unificada do Ministério Público.
Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação do investigado para conhecimento da decisão de negativa de ANPP e
eventual apresentação recursal no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 28-A, §14 do CPP e Ato PGJ n.º 989/2020,
independente de manifestação do imputado, será peticionada, no Sistema Themis Web nova manifestação do Ministério Público, a depender do
caso.
Segue em anexo decisão de negativa de ANPP para fins de conhecimento por parte do Poder Judiciário.
Picos/PI, datado eletronicamente.
FRANCISCO DE ASSIS R. DE SANTIAGO JÚNIOR
Promotor de Justiça
Autos nº: 0001529-19.2019.8.18.0032 SIMP nº: 002061-361/2019
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal movida em face de WELLINGTON DE SOUSA SANTOS, para apurar a suposta prática do crime de homicídio culposo
na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, §1º, I e III, do CTB, praticado contra a vítima ROMÁRIO ALVES BEZERRA.
A denúncia foi oferecida em 06 de dezembro de 2019 e recebida em 20 de fevereiro de 2020.
Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação em 09 de julho
de 2020.
Após o mencionado trâmite processual, observou-se a possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme disposição do art. 28-A e ss. do CPP,
conforme despacho de fls. 71/72, motivo pelo qual o magistrado determinou que o réu manifestasse interesse em discutir e celebrar Acordo de
Não Persecussão Penal.
Sucede, porém, que as Cortes Superiores vêm se manifestando reiteradamente, em data recente, pela inaplicabilidade do instituto de ANPP em
processos cuja denúncia já fora recebida.
Nestes termos, impende extrair excerto de decisão do STF:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de
Justiça assim ementado: "PENAL. HABEAS CO'PUS SUBSTITUTIVO DE 'ECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. OFENSA AO PROPÓSITO DO INSTITUTO DESPENALIZADOR PRÉ-PROCESSUAL. DOSIMETRIA. PENA
CORPORAL SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E
MULTA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MULTA PREVISTA CUMULATIVAMENTE NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO
PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte
- HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365,
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
30/10/2018 -, pacificaram orientação no senti do de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O
acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, implementado pela Lei 13.964/2019, indica a possibilidade de realização
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de negócio jurídico pré -processual entre a acusação e o investigado. (...) Tal o contexto, destaco julgamento realizado pela Primeira Turma desta
Suprema Corte que, ao apreciar o tema idêntico, atinente à pretensão de realização de acordo de não persecução penal em sede recursal,
resultou em acórdão assim ementado: "Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal
(art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/201 9, no ponto em que institui o acordo de não persecução
penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.
2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento
é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser
considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide
para permitir que o ANPP se ja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese
concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que
inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a
fixação da seguinte tese: 'o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorri dos antes da Lei nº 13.964/2O19, desde que não
recebida a denúncia'." (HC 191.4 64- AgR/SC,Ministro Roberto Barroso) Desse modo, e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do
mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Em casos fronteiriços,
Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração da
probabilidade do direito invocado e do perigo da demora. Ilustram essa ori e ntação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso
de Mello; HC 190.943- MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847 -MC/AC, Ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833-MC/SC, Ministra Rosa Weber.
Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar. Vista ao Ministério Público Federal. Intime-se. Publique-se. Brasíli a, 16 de abril de
2021. Ministro NUNES MARQUES Relator (STF - RHC: 200504 SC 0310944-33.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de
Julgamento: 16/04/2021, Data de Publicação: 22/04/2021) (grifos nosso)
Na mesma esteira, o STJ já se pronunciou:
HABEAS CORPUS Nº 616247 - PR (2020/0255748-2) DECISÃO Trata-se de habeas
corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SERVIO WILLHERE RODRIGUES PONTES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná na Apelação Criminal n. 5014189-93.2017.4.04.7002. Consta dos autos que o Paci e nte foi sentenciado, em 17/12/2019, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 304,
c.c. o art. 297, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. O Sentenciado interpôs
recurso de apelação, objetivando sua absolvição. O Tribunal de origem determinou, em preliminar, "a remessa do feito ao juízo de origem para
verificação de e ve ntual possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal,
introduzido pela Lei nº 13.964/2019, e, posteriormente, caso oferecido o benefício, para que a defesa se manifeste em oportunidade única e
improrrogável, julgando prejudicado o recurso" (fls. 41 -42). (...) É o relatório. Decido. A orientação que se firmou no âmbito das Turmas que
integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução
penal, previsto no art. 28 -A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.924/2019, desde que não recebida a denúncia. (...)
No mesmo sentido, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28 -A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. 1. A Lei nº 13.964/2019, no
ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é consi de rada l e i penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a
retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré -processual, sobretudo porque a consequência da sua
recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré -processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei
então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP se ja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº
13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia
sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada
para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: 'o acordo de não persecução penal
(ANPP) aplica-se a fatos ocorri dos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.'" (HC 191.464 AgR, Rel. Ministro
ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe-280, DIVULG 25/11/2020, PUBLIC 26/11/2020; sem grifos no original.)
No c aso concreto, sendo a peça acusatória admitida em 06/07/2018 (fl. 33) e prolatada condenação, inclusive confirmada em grau
recursal, é inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal. Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021. MINISTRA LAURITA VAZ Relatora (STJ - HC: 616247 PR 2020/0255748-2, Relator:
Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 05/04/2021) (grifos nosso)
Além disso, apregoa o art. 28-A, caput, do CPP:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infraç ão penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Públicopoderá propor acordode não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintescondições ajustadas cumulativa e alternativamente : (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (grifo nosso)
No caso in examine, revela-se incabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao imputado, uma vez que as medidas alternativas
são insuficientes para a reprovação do crime, o qual resultou em gravosa consequência à vítima, que tive sua vida ceifada em razão da
imprudência do denunciado.
O resultado naturalístico da conduta criminosa atingiu a vida da vítima, principal bem jurídico tutelado pelo Direito e prerrogativa importante de
todo ser humano.
Em dadas situações, a consequência é de sobremaneira grave que, além dos malefícios causados às vítimas, seus familiares e amigos, a
comoção pública por vezes se manifesta, ante a interrupção da vida de alguém em razão da imprudência de outrem.
Ademais, a prevenção do crime resta igualmente prejudicada, sobretudo no atual contexto em que as estatísticas alarmam para o considerável
número de crimes praticados sob condução de veículo automotor.
Ante o exposto, o Ministério Público NEGA o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, haja vista a inadequação do instituto do
ANPP ao caso vertente, porquanto já recebida denúncia, em conformidade com precedentes recentes das Cortes Superiores, bem como em
razão de se mostrar insuficiente para a reprovação do crime, conforme estabelecido no art. 28-A, caput, do CPP.
Notifique-se o investigado para conhecimento desta decisão pelos meios disponíveis, bem como por publicação em DOEMPI, devendo se fazer
constar a
faculdade de eventual apresentação recursal no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 28- A, §14 do CPP e Ato PGJ n.º 989/2020.
Não apresentada impugnação à presente decisão, certifique adequadamente a Secretaria Unificada das Promotorias de Picos/PI quanto ao
trânsito em julgado da decisão da negativa de ANPP, devendo fazer constar data, número do processo, nome do investigado e assinatura
eletrônica do servidor responsável pela certidão.
Havendo o trânsito em julgado administrativo da presente decisão,
encaminhem-se os autos à 4ª Vara da Comarca de Picos.
Após, venham conclusos.
Picos/PI, datado eletronicamente.
FRANCISCO DE ASSIS R. DE SANTIAGO JÚNIOR
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Promotor de Justiça

3.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS18581
TERMO DE ARQUIVAMENTO
ICP nº 013/2021
SIMP nº 000043-156/2021
Vistos, etc...
Resta observado o procedimento referente ao Inquérito Civil Público instaurado sob o SIMP nº 000043-156/2021, com a finalidade de apurar
possível descumprimento da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação) pelo Município de Pau D' Arco do Piauí/PI.
A representação foi apresentada pelo Senhor Tiago Sandi e Bruna Oliveira, autor da presente reclamação. O pedido de acesso a informação teria
sido formulado aos 12.12.2020.
Pedia os reclamantes informações sobre a Empresa VENTISOL NORDESTE INDÚSTRIA e COMÉRCIO DE VENTILADORES, mais
especificamente informações sobre a NOTA FISCAL nº 91306 emitida em 16.10.2020.
Visando à instrução do feito, determinou-se a expedição de ofício para a Prefeitura Municipal de Pau D' Arco do Piauí, a fim de que informasse as
providências tomadas com vistas a sanação de tais irregularidades, que, ficou ausente de resposta.
Considerando que foram expedidos Ofícios nº 399/2021 e nº 400/2021, endereçado respectivamente a Prefeitura Municipal de Pau D' Arco do
Piauí e ao Representante da reclamação, com requisições, no qual restou pendente retorno dos ofícios expedidos com apresentação de
resposta, lado outro, a Assessoria desta Promotoria de Justiça entrou em contato por entremeio de mensagens instantâneas (WhastApp) 49
9143-2256 com o Escritório de Advocacia SANDI E OLIVEIRA, objetivando informações acerca do acesso à informação, no qual foi objeto da
instauração deste Procedimento.
Dessa forma, consoante certidão coligida sob o Id 33391033 informou a Senhora Mariana Matos que encontra-se sanada a irregularidade
relativo a possível descumprimento de acesso a informação pela Prefeitura Municipal de Pau D' Arco do Piauí/PI.
Por oportuno, o supracitado escritório de advocacia encaminhou através do e-mail institucional o Ofício nº 001/2021, no qual comunica
que o Município de Pau D' Arco do Piauí cumpriu com a obrigação contratual com a empresa representada, tornando-se desnecessário
o prosseguimento do feito.
Nesse passo, forçoso constatar que as irregularidades apontadas na representação, no que tange ao descumprimento da Lei de
Acesso a Informação pelo Município de Pau D' Arco do Piauí, que deu azo a instauração deste procedimento, não mais subsitem, uma
vez que restaram sanadas.
Por fim, ressalte-se que os fatos objeto do presente feito se tratavam tão somente de irregulares, inexistindo, destarte, ações delituosas
ou ímprobas, tampouco que causassem prejuízo ao erário, motivo pelo não ha outras diligências a serem tomadas.
É, em síntese, o relatório das diligências realizadas.
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação) entrou em vigor a partir de 16 de maio de 2012, dispôs sobre os procedimentos a serem
observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII
do art. 5º, no inciso II do §3º do art. 37 e no §2º do art. 216 da Constituição Federal, subordinando-se ao regime da supracitada Lei os
órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e
do Ministério Público.
Os procedimentos previstos na Lei nº 12.527/11 destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser
executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as diretrizes previstas no art. 3º da referida
Lei, quais sejam:
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento
ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da administração
pública.
Dentre os direitos concedidos, em caráter exemplificativo, pela Lei nº 12.527/11, como forma de garantir o acesso à informação e a
publicidade da atuação administrativa, encontra-se aquele referente à obtenção de informação pertinente à utilização de recursos
públicos pelos órgãos e pessoas jurídicas subordinadas ao regime da referida Lei (art. 7º, inciso VI).
O art. 8º da Lei nº 12.527/11 enuncia ser dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a
divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles
produzidas ou custodiadas.
Nessa linha, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 contemplou o direito ao acesso às informações públicas no rol
de direitos fundamentais do indivíduo, sendo previsto no artigo 5º:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XIV - é
assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...] XXXIII todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade
e do Estado.
Nesse contexto, considera-se que a Administração Pública deve proporcionar aos seus jurisdicionados a transparência sobre as
informações que envolvem a sua atuação e, ainda, que a afronta aos princípios da Administração Pública pode caracterizar, em tese,
ato de improbidade passível de punição, surge o interesse da pesquisa. Por tal motivo é que o descumprimento da lei de acesso a
informação direciona a dispor sobre o ato de improbidade administrativa, almejando a compreensão sobre a vertente de quais atos
serão passíveis de punição e acerca da participação popular para acesso as informações.
Dimensionando os padrões e condutas que se adequam como ato ímprobo, a Lei 8.429/92 tipifica situações jurídico-administrativas que
violam a honestidade e a lealdade confiada ao agente público no exercício de suas funções, em mesmo sentido, entretanto
centralizando sobre outro assunto, surge a Lei 12.527/2011, remetendo e fixando o acesso à informação pública e a responsabilização
em caso de descumprimento do descrito como devido por lei, transferindo por consequente a tutela de improbidade para a Lei de
Acesso à Informação.
A expressão "probidade administrativa" pauta-se na palavra probo, cuja etimologia condiz com leal, honesto e justo, entretanto, em
sendo a expressão "improbidade" o sentido torna-se contrário, correspondendo a corrupto, desonesto, imoral, dentre outros adjetivos;
em outros termos, improbidade representa a desconsideração da lealdade assumida pelo agente público no trato de suas obrigações e
ações na Administração Pública.
Segundo Marino Pazzaglini Filho, Márcio Fernando Elias Rosa e Waldo Fazzio Junior, a improbidade administrativa é um termo técnico
para designar corrupção administrativa, adquirindo vantagens indevidas, exercendo funções nocivas e fornecendo empregos públicos
a parentes, utilizando o tráfico de influência nas esferas da Administração Pública, favorecendo poucos em detrimento dos interesses
da sociedade, concedendo favores e privilégios ilícitos.
Ante o exposto, constatada a perda do objeto deste Inquérito Civil Público, e entendendo não haver justo motivo para a continuidade
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do feito, vez que as irregularidades foram sanadas, PROMOVO O SEU ARQUIVAMENTO, nos termos do artigo 10, da Resolução nº
023/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Oficie-se o Representante apenas para tomar ciência do presente arquivamento, uma vez que já concordou com a promoção deste.
Após a providência acima, remetam-se os autos ao Conselho Superior do Ministério Público para o necessário exame desta promoção.
Publique-se esta decisão no DOEM/MPPI.
Registros necessários no SIMP.
Em regime de teletrabalho, Altos/PI, 22 de Julho de 2021.
MÁRCIA AÍDA LIMA SILVA
Promotora de Justiça em substituição

3.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL18584
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 07/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021
SIMP Nº 000101-199/2021
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados
pela Constituição da República, conforme dispõe o seu art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal incumbiu o Ministério Público da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127), cabendo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos
adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, nos termos dos artigos 129, II, da Constituição Federal e art. 201, VIII e
§5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a dignidade da pessoa humana pressupõe o desenvolvimento mínimo das potencialidades individuais propiciados pela
oferta de educação de qualidade, fator intrínseco à redução da desigualdade social;
CONSIDERANDO que a pandemia da COVID-19 impactou profundamente a Educação no Brasil, impondo a suspensão das aulas presenciais e
a adoção do regime de ensino não presencial em todos os estabelecimentos de ensino municipais, estaduais e da rede privada;
CONSIDERANDO que a escola é por excelência um espaço de promoção e de proteção de direitos, não apenas de fomento da educação formal,
e a limitação do acesso físico às instituições de ensino, em conjunto com as mudanças nos meios de atendimento e reordenamento das
atividades coletivas desenvolvidas por instituições como centros de referência de assistência social, unidades básicas de saúde, delegacias de
polícias, conselhos tutelares, e ainda o distanciamento de amigos, vizinhos, colegas de aula e trabalho, dificultam a atuação da rede protetiva que
visa a um abrandamento ou mesmo dissolução de uma situação de vulnerabilidade;
CONSIDERANDO que com o isolamento social, as crianças deixaram de contar com importantes atores de sua rede de apoio, em especial os
professores e demais profissionais da educação que, como também revelam as estatísticas, estão entre os principais destinatários da revelação
espontânea da vítima acerca de situações de violência a que se veem submetidas e, ainda, são os profissionais que têm maiores condições de
detectar sinais de violência a partir do comportamento e de outros alertas emitidos pela criança ou adolescente, principalmente porque,
excetuados os familiares, costumam ser as pessoas de maior confiança para a criança e o adolescente;
CONSIDERANDO os prejuízos para aprendizagem, nutrição, socialização, saúde mental e, de maneira geral, para o desenvolvimento pleno da
criança e do adolescente ocasionados pela manutenção das atividades pedagógicas pela via unicamente remota;
CONSIDERANDO que a escola não é apenas um espaço de aprendizagem e construção de conhecimento, mas também desempenha funções
fundamentais de socialização e cuidado de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021 aprovou o Protocolo Específico nº 01/2021, com Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, além de ter autorizado o retorno das
atividades escolares presenciais para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.553 de 30 de março de 2021 reconheceu como essenciais as atividades desenvolvidas no
âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino;
CONSIDERANDO que a única forma, portanto, segundo o Decreto, de se admitir a suspensão das aulas presenciais não depende da
conveniência do Poder Executivo, mas sim de decisão administrativa fundamentada da autoridade competente indicando a extensão, os
motivos, critérios técnicos e científicos que embasem as medidas que suspendem as aulas presenciais, circunstância que não se verifica no
presente caso;
CONSIDERANDO que, como é de conhecimento público, praticamente todos os setores da sociedade estão em funcionamento presencial,
inclusive atividades de menor impacto social do que a educação e que, também, as escolas particulares estão oferecendo aulas presenciais
desde o início do ano letivo de 2021;
CONSIDERANDO que o Levantamento internacional de retomada das aulas presenciais1, elaborado pela consultoria Vozes da Educação e
atualizado em fevereiro deste ano, concluiu, após examinar detalhadamente a experiência de reabertura das escolas em 21 países do mundo,
que:
Os dados encontrados neste levantamento revelam que, na maioria dos países pesquisados, o retorno às aulas não impactou a tendência da
curva do país. Essa constatação se alinha com o estudo realizado pelo Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, publicado em
dezembro de 2020. O estudo ressalta que o aumento de casos identificados na Europa a partir da abertura das escolas se deu por causa do
relaxamento de outras medidas de distanciamento, mas os focos de transmissão não foram os espaços escolares. Além disso, ressalta que
o fechamento das escolas deve ser utilizado como último recurso de contenção da pandemia. O estudo também mostrou que
profissionais da educação não correm risco maior de infecção do que outras profissões, embora o risco aumente em casos de contato
entre muitos adultos e jovens a partir de 16 anos. Pesquisa do BID publicada em fevereiro de 2021, avaliando especificamente a situação na
América Latina, também concluiu que "com uma estratégia bem implementada para controle da Covid-19, em contextos onde a doença está
controlada, é possível manter as escolas abertas sem consequências significativas na transmissão comunitária do vírus." Importante
ressaltar que nenhum dos dois estudos contempla dados das novas variantes do vírus, e que este levantamento não conseguiu avaliar o impacto
da nova variante nos países porque em muitos lugares as escolas foram fechadas. Na primeira versão deste levantamento, identificou-se que
países cuja reabertura foi considerada satisfatória promoveram o retorno às aulas quando a curva de contágio estava decrescente ou estável em
níveis não elevados. Nesta versão, foi possível confirmar que, com a reabertura das escolas a tendência do número de casos foi mantida. Isso
significa que não se identificou correlação entre a reabertura das escolas e um eventual aumento nos índices de transmissão
comunitária. Para se ter uma ideia, dos 21 países analisados, nove tiveram retorno considerado satisfatório (África do Sul, Alemanha, China,
Dinamarca, França, Nova Zelândia, Portugal, Singapura e Suécia), indicando que mesmo com a reabertura de todas as escolas, não foi
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registrada evolução na curva de contágio nos dois meses subsequentes.
CONSIDERANDO o provável e significativo aumento das taxas de abandono e evasão escolar após a reabertura das escolas, gerado pelo
desinteresse ou desvínculo eventualmente provocado durante a suspensão das aulas presenciais, o que deverá ser objeto de especial atenção
pela rede pública, através de fluxos efetivos de busca ativa e outras medidas;
CONSIDERANDO o cenário em que escolas públicas permanecem fechadas em contraposição as escolas particulares e/ou outras atividades
sociais consideradas não essenciais, representa afronta obtusa ao direito à educação, aos princípios do acesso universal, equidade e igualdade,
representando, portanto, inaceitável estado de coisas inconstitucional, assim entendido, nos termos cunhados pelo Supremo Tribunal Federal no
bojo da ADPF 347, como uma "(...) violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente
das autoridades públicas em modificar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de
autoridades (...)" (STF, ADPF 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 09/09/15);
CONSIDERANDO que os números de atendimentos por suspeita de Covid-19, casos confirmados, internações e óbitos mantém-se em queda no
Estado, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde, que divulgou, neste domingo (25/07/21 às 17h30), o painel situacional da Covid-19
no Piauí2;
CONSIDERANDO que neste cenário crítico, os órgãos de controle e fiscalização, consoante as suas atribuições institucionais e o ordenamento
jurídico brasileiro, devem participar ativamente do processo, atuando de forma colaborativa, preventiva e indutora na mitigação dos efeitos
negativos da suspensão das aulas para os estudantes brasileiros;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, a administração pública deverá se pautar pelos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (art. 129, II e III c/c art. 197, CF e art.
5º, V, alínea "a", da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO o ENUNCIADO 01 aprovado pela Comissão de Permanente de Educação (COPEDUC), que dispõe sobre a competência do
Ministério Público para fiscalizar a retomada das aulas presenciais considerando os critérios sanitários aprovados pelo poder público,
submetendo-os, na hipótese de insuficiência, às providências legais, bem como que, definidos os protocolos sanitários e pedagógicos próprios
para a política educacional, a retomada das aulas presenciais, embora regrada, gradual, híbrida e progressiva, faz-se imprescindível porquanto
relacionada à garantia de direito humano fundamental;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania CAODEC - expediu a Nota Técnica Nº 02/2021 de 27 de julho de 2021, que tem como objetivo fomentar a atuação dos Membros da Instituição no
processo de retomada das atividades escolares presenciais;
CONSIDERANDO, por fim, que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção
das providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93).
RESOLVE, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Raimundo Nonato Fontenele Cardoso,
PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL/PI, e à Excelentíssima Senhora Raimunda Carvalho de Albuquerque, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE COCAL/PI, que adotem as seguintes providências:
1. A imediata retomada das atividades escolares presenciais em sua rede de ensino, observando-se o cumprimento dos Protocolos Sanitários
que estabelecem Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19)3, sobretudo para o setor relativo à Educação;
2. Que os gestores sigam, rigorosamente, as definições do Programa Nacional de Imunizações quanto aos intervalos entre as doses e demais
recomendações técnicas, conforme as orientações das autoridades sanitárias;
3. A adoção de providências em relação aos profissionais de sua rede que, sem justificativa plausível e autorização administrativa específica,
recusem-se a comparecer ao trabalho presencial, instaurando procedimento disciplinar para efeito de análise quanto à ausência desarrazoada ao
trabalho;
4. Que seja assegurada a continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem, nos ensinos presencial,
híbrido e remoto;
5. Que implementem as medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte
escolar, de acordo com os protocolos da Autoridade Sanitária;
6. Que cumpram as medidas estabelecidas pelo Protocolo Específico nº 01/2021, que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SARS-CoV-2 (Covid-19) para o setor relativo à Educação;
7. Que seja resguardado aos pais e/ou responsáveis o direito de optar em manter o aluno na modalidade remota ou retornar para o ensino
presencial;
8. Que determinem a todas as unidades escolares a promoção de orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do coronavírus;
9. Que fomentem, no âmbito de suas atribuições, ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a
assegurar a educação sanitária também no ambiente doméstico;
10. Que estabeleçam metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades
que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas presenciais, a
serem aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, a fim de avaliar as aprendizagens e habilidades desenvolvidas;
11. Que garantam aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, frequência às turmas
regulares e ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, para atender às peculiaridades da educação
especial;
12. Que possibilitem a criação de mecanismos de busca ativa e disponibilizem ferramentas às unidades escolares para a execução e
monitoramento de tal atividade, sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência
ou a evasão escolar, articulando toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar municipal, esgotadas as intervenções
dispensadas pela escola;
13. Que viabilizem o necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, tanto dos alunos como dos profissionais da
educação, com vistas a averiguar problemas que possam impactar os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar
avaliações diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem
encaminhados às redes de proteção, aos serviços de saúde e socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais
agravadas em razão da pandemia;
14. Que garantam o direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas,
pais e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade;
15. Que assegurem a transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de
recursos públicos específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao novo Coronavírus.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de Cocal/PI, pelo e-mail
pj.cocal@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos hábeis a comprovar o cumprimento desta Recomendação, dentro do prazo de
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10 (dez) dias.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e demonstrada a consciência da ilicitude objeto da recomendação.
Encaminhe-se a presente Recomendação aos respectivos destinatários e para publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público Piauiense e
remetam-se cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde (CAODS) e ao
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC).
CUMPRA-SE.
Cocal-PI, 29 de julho de 2021.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor de Justiça
1 Disponível em: https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/XubyJSfFwKjlukoJ6dJ4XGspLn7uzzzQbcWkz7GG.pdf Acesso em 23 de julho
de 2021.
2 https://datastudio.google.com/reporting/a6dc07e9-4161-4b5a-9f2a-6f9be486e8f9/page/2itOB.
3 Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com Enfoque Ocupacional Frente a Pandemia, aprovado pelo Decreto nº 19.040 de
19 de junho de 2020 e Protocolo Específico nº 01/2021 que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2
(Covid-19) para o setor relativo à Educação.
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 08/2021
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021
SIMP Nº 000102-199/2021
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados
pela Constituição da República, conforme dispõe o seu art. 129, inciso II;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal incumbiu o Ministério Público da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127), cabendo-lhe zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos
adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, nos termos dos artigos 129, II, da Constituição Federal e art. 201, VIII e
§5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V, da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que os incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal estabelecem, respectivamente, como princípios para a
educação: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a
gestão democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que a dignidade da pessoa humana pressupõe o desenvolvimento mínimo das potencialidades individuais propiciados pela
oferta de educação de qualidade, fator intrínseco à redução da desigualdade social;
CONSIDERANDO que a pandemia da COVID-19 impactou profundamente a Educação no Brasil, impondo a suspensão das aulas presenciais e
a adoção do regime de ensino não presencial em todos os estabelecimentos de ensino municipais, estaduais e da rede privada;
CONSIDERANDO que a escola é por excelência um espaço de promoção e de proteção de direitos, não apenas de fomento da educação formal,
e a limitação do acesso físico às instituições de ensino, em conjunto com as mudanças nos meios de atendimento e reordenamento das
atividades coletivas desenvolvidas por instituições como centros de referência de assistência social, unidades básicas de saúde, delegacias de
polícias, conselhos tutelares, e ainda o distanciamento de amigos, vizinhos, colegas de aula e trabalho, dificultam a atuação da rede protetiva que
visa a um abrandamento ou mesmo dissolução de uma situação de vulnerabilidade;
CONSIDERANDO que com o isolamento social, as crianças deixaram de contar com importantes atores de sua rede de apoio, em especial os
professores e demais profissionais da educação que, como também revelam as estatísticas, estão entre os principais destinatários da revelação
espontânea da vítima acerca de situações de violência a que se veem submetidas e, ainda, são os profissionais que têm maiores condições de
detectar sinais de violência a partir do comportamento e de outros alertas emitidos pela criança ou adolescente, principalmente porque,
excetuados os familiares, costumam ser as pessoas de maior confiança para a criança e o adolescente;
CONSIDERANDO os prejuízos para aprendizagem, nutrição, socialização, saúde mental e, de maneira geral, para o desenvolvimento pleno da
criança e do adolescente ocasionados pela manutenção das atividades pedagógicas pela via unicamente remota;
CONSIDERANDO que a escola não é apenas um espaço de aprendizagem e construção de conhecimento, mas também desempenha funções
fundamentais de socialização e cuidado de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021 aprovou o Protocolo Específico nº 01/2021, com Medidas de
Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, além de ter autorizado o retorno das
atividades escolares presenciais para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.553 de 30 de março de 2021 reconheceu como essenciais as atividades desenvolvidas no
âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino;
CONSIDERANDO que a única forma, portanto, segundo o Decreto, de se admitir a suspensão das aulas presenciais não depende da
conveniência do Poder Executivo, mas sim de decisão administrativa fundamentada da autoridade competente indicando a extensão, os
motivos, critérios técnicos e científicos que embasem as medidas que suspendem as aulas presenciais, circunstância que não se verifica no
presente caso;
CONSIDERANDO que, como é de conhecimento público, praticamente todos os setores da sociedade estão em funcionamento presencial,
inclusive atividades de menor impacto social do que a educação e que, também, as escolas particulares estão oferecendo aulas presenciais
desde o início do ano letivo de 2021;
CONSIDERANDO que o Levantamento internacional de retomada das aulas presenciais1, elaborado pela consultoria Vozes da Educação e
atualizado em fevereiro deste ano, concluiu, após examinar detalhadamente a experiência de reabertura das escolas em 21 países do mundo,
que:
Os dados encontrados neste levantamento revelam que, na maioria dos países pesquisados, o retorno às aulas não impactou a tendência da
curva do país. Essa constatação se alinha com o estudo realizado pelo Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, publicado em
dezembro de 2020. O estudo ressalta que o aumento de casos identificados na Europa a partir da abertura das escolas se deu por causa do
relaxamento de outras medidas de distanciamento, mas os focos de transmissão não foram os espaços escolares. Além disso, ressalta que
o fechamento das escolas deve ser utilizado como último recurso de contenção da pandemia. O estudo também mostrou que
profissionais da educação não correm risco maior de infecção do que outras profissões, embora o risco aumente em casos de contato
entre muitos adultos e jovens a partir de 16 anos. Pesquisa do BID publicada em fevereiro de 2021, avaliando especificamente a situação na
América Latina, também concluiu que "com uma estratégia bem implementada para controle da Covid-19, em contextos onde a doença está
controlada, é possível manter as escolas abertas sem consequências significativas na transmissão comunitária do vírus." Importante
ressaltar que nenhum dos dois estudos contempla dados das novas variantes do vírus, e que este levantamento não conseguiu avaliar o impacto
da nova variante nos países porque em muitos lugares as escolas foram fechadas. Na primeira versão deste levantamento, identificou-se que
países cuja reabertura foi considerada satisfatória promoveram o retorno às aulas quando a curva de contágio estava decrescente ou estável em
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níveis não elevados. Nesta versão, foi possível confirmar que, com a reabertura das escolas a tendência do número de casos foi mantida. Isso
significa que não se identificou correlação entre a reabertura das escolas e um eventual aumento nos índices de transmissão
comunitária. Para se ter uma ideia, dos 21 países analisados, nove tiveram retorno considerado satisfatório (África do Sul, Alemanha, China,
Dinamarca, França, Nova Zelândia, Portugal, Singapura e Suécia), indicando que mesmo com a reabertura de todas as escolas, não foi
registrada evolução na curva de contágio nos dois meses subsequentes.
CONSIDERANDO o provável e significativo aumento das taxas de abandono e evasão escolar após a reabertura das escolas, gerado pelo
desinteresse ou desvínculo eventualmente provocado durante a suspensão das aulas presenciais, o que deverá ser objeto de especial atenção
pela rede pública, através de fluxos efetivos de busca ativa e outras medidas;
CONSIDERANDO o cenário em que escolas públicas permanecem fechadas em contraposição as escolas particulares e/ou outras atividades
sociais consideradas não essenciais, representa afronta obtusa ao direito à educação, aos princípios do acesso universal, equidade e igualdade,
representando, portanto, inaceitável estado de coisas inconstitucional, assim entendido, nos termos cunhados pelo Supremo Tribunal Federal no
bojo da ADPF 347, como uma "(...) violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente
das autoridades públicas em modificar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de
autoridades (...)" (STF, ADPF 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 09/09/15);
CONSIDERANDO que os números de atendimentos por suspeita de Covid-19, casos confirmados, internações e óbitos mantém-se em queda no
Estado, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde, que divulgou, neste domingo (25/07/21 às 17h30), o painel situacional da Covid-19
no Piauí2;
CONSIDERANDO que neste cenário crítico, os órgãos de controle e fiscalização, consoante as suas atribuições institucionais e o ordenamento
jurídico brasileiro, devem participar ativamente do processo, atuando de forma colaborativa, preventiva e indutora na mitigação dos efeitos
negativos da suspensão das aulas para os estudantes brasileiros;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, a administração pública deverá se pautar pelos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (art. 129, II e III c/c art. 197, CF e art.
5º, V, alínea "a", da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO o ENUNCIADO 01 aprovado pela Comissão de Permanente de Educação (COPEDUC), que dispõe sobre a competência do
Ministério Público para fiscalizar a retomada das aulas presenciais considerando os critérios sanitários aprovados pelo poder público,
submetendo-os, na hipótese de insuficiência, às providências legais, bem como que, definidos os protocolos sanitários e pedagógicos próprios
para a política educacional, a retomada das aulas presenciais, embora regrada, gradual, híbrida e progressiva, faz-se imprescindível porquanto
relacionada à garantia de direito humano fundamental;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania CAODEC - expediu a Nota Técnica Nº 02/2021 de 27 de julho de 2021, que tem como objetivo fomentar a atuação dos Membros da Instituição no
processo de retomada das atividades escolares presenciais;
CONSIDERANDO, por fim, que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção
das providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93).
RESOLVE, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Osmar de Sousa Vieira, PREFEITO
MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES/PI, e à Excelentíssima Senhora Elizete Costa do Amaral, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE COCAL DOS ALVES/PI, que adotem as seguintes providências:
1. A imediata retomada das atividades escolares presenciais em sua rede de ensino, observando-se o cumprimento dos Protocolos Sanitários
que estabelecem Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19)3, sobretudo para o setor relativo à Educação;
2. Que os gestores sigam, rigorosamente, as definições do Programa Nacional de Imunizações quanto aos intervalos entre as doses e demais
recomendações técnicas, conforme as orientações das autoridades sanitárias;
3. A adoção de providências em relação aos profissionais de sua rede que, sem justificativa plausível e autorização administrativa específica,
recusem-se a comparecer ao trabalho presencial, instaurando procedimento disciplinar para efeito de análise quanto à ausência desarrazoada ao
trabalho;
4. Que seja assegurada a continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem, nos ensinos presencial,
híbrido e remoto;
5. Que implementem as medidas sanitárias compatíveis com o estágio da pandemia, em relação à disponibilização e ao uso do transporte
escolar, de acordo com os protocolos da Autoridade Sanitária;
6. Que cumpram as medidas estabelecidas pelo Protocolo Específico nº 01/2021, que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da
Disseminação do SARS-CoV-2 (Covid-19) para o setor relativo à Educação;
7. Que seja resguardado aos pais e/ou responsáveis o direito de optar em manter o aluno na modalidade remota ou retornar para o ensino
presencial;
8. Que determinem a todas as unidades escolares a promoção de orientação aos estudantes quanto às medidas preventivas e de contenção da
propagação do coronavírus;
9. Que fomentem, no âmbito de suas atribuições, ações e medidas de informação e conscientização às famílias dos estudantes, de modo a
assegurar a educação sanitária também no ambiente doméstico;
10. Que estabeleçam metodologias e instrumentos para o diagnóstico das dificuldades em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades
que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais, decorrentes do período de suspensão das aulas presenciais, a
serem aplicadas logo após o retorno às aulas, de forma individualizada, a fim de avaliar as aprendizagens e habilidades desenvolvidas;
11. Que garantam aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e aos com altas habilidades, frequência às turmas
regulares e ao atendimento especializado (AEE) com plena acessibilidade, quando necessário, para atender às peculiaridades da educação
especial;
12. Que possibilitem a criação de mecanismos de busca ativa e disponibilizem ferramentas às unidades escolares para a execução e
monitoramento de tal atividade, sugerindo-se aqui o uso da Busca Ativa Escolar (UNICEF), de forma a se prevenir e combater a baixa frequência
ou a evasão escolar, articulando toda a rede de proteção para esse fim, notadamente o Conselho Tutelar municipal, esgotadas as intervenções
dispensadas pela escola;
13. Que viabilizem o necessário acolhimento quando do retorno das atividades presenciais, tanto dos alunos como dos profissionais da
educação, com vistas a averiguar problemas que possam impactar os progressos da comunidade escolar, com escuta que permita subsidiar
avaliações diagnósticas, verificando-se problemas referentes à saúde física e mental, detecção de situações de vulnerabilidade, a serem
encaminhados às redes de proteção, aos serviços de saúde e socioassistenciais, buscando-se sempre minimizar as desigualdades sociais
agravadas em razão da pandemia;
14. Que garantam o direito à informação mediante a criação de canais de comunicação entre os responsáveis pelos sistemas de ensino, escolas,
pais e alunos, informando as metodologias e suas formas de avaliação, bem como viabilizando o recebimento de denúncias e reclamações,
fortalecendo o vínculo da escola com a família e a comunidade;
15. Que assegurem a transparência pública de todas as decisões e medidas que venham a ser implementadas, inclusive no empenho de
recursos públicos específicos para as medidas de prevenção, contenção e combate ao novo Coronavírus.
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Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de Cocal/PI, pelo e-mail
pj.cocal@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos hábeis a comprovar o cumprimento desta Recomendação, dentro do prazo de
10 (dez) dias.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente CIENTES da situação ora exposta e demonstrada a consciência da ilicitude objeto da recomendação.
Encaminhe-se a presente Recomendação aos respectivos destinatários e para publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público Piauiense e
remetam-se cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde (CAODS) e ao
Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC).
CUMPRA-SE.
Cocal-PI, 29 de julho de 2021.
FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES
Promotor de Justiça
1 Disponível em: https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/XubyJSfFwKjlukoJ6dJ4XGspLn7uzzzQbcWkz7GG.pdf Acesso em 23 de julho
de 2021.
2 https://datastudio.google.com/reporting/a6dc07e9-4161-4b5a-9f2a-6f9be486e8f9/page/2itOB.
3 Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com Enfoque Ocupacional Frente a Pandemia, aprovado pelo Decreto nº 19.040 de
19 de junho de 2020 e Protocolo Específico nº 01/2021 que dispõe sobre as Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2
(Covid-19) para o setor relativo à Educação.

3.16. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ18586
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 43/2021 SIMP 000171-177/2021
PORTARIA nº 78/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que o art. 127 da Constituição da República atribuiu ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos, dos serviços de relevância pública e aos
direitos assegurados na Constituição Federal (CF/88), na forma do seu art. 129, inciso II, para tanto promovendo as medidas necessárias à
garantia de tais direitos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 197 da Lei Maior, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado;
CONSIDERANDO que a Carta Magna, em seu art. 225, estabelece 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;
CONSIDERANDO que se instaurou nesta 2ª Promotoria de Justiça a Notícia de Fato (NF) SIMP 000171-177/2021, onde foi noticiado o suposto
fornecimento irregular de água, pois não seria tratada, e em consequência disso moradores da localidade "PARAÍSO DAS ROCHAS", Município
de VALENÇA DO PIAUÍ estão tendo problemas de saúde decorrentes do fato narrado;
CONSIDERANDO que transcorreram mais de 120 (cento e vinte) dias desde a instauração da presente NF, havendo, contudo, necessidade de
diligências preliminares indispensáveis ao esclarecimento e resolução do caso, notadamente a notificação do noticiante para informar se o
problema persiste, diante da informação do aludido Município que o resolvera;
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo (PA) se destina ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de
fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas públicas, assim como ao acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a
inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato (NF) SIMP 000171-177/2021 no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 43/2021, com a finalidade de
fiscalizar o suposto fornecimento irregular de água, pois não seria tratada e em consequência disso moradores da localidade "PARAÍSO DAS
ROCHAS", no município de VALENÇA DO PIAUÍ estão tendo problemas de saúde decorrentes do fato narrado, DETERMINANDO-SE:
A ADEQUAÇÃO/AUTUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente, confeccionando-se nova capa;
A NOMEAÇÃO da estagiária da 2º Promotoria de Justiça LYVIA RAQUEL SILVA LOPES para secretariar este procedimento;
O ENVIO da presente PORTARIA, em formato word, à Secretaria Geral para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI
(DOEMP/PI), visando amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial, em
cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
A EXPEDIÇÃO de ofício ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), para conhecimento;
A FIXAÇÃO do prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo
mesmo período, devendo o secretário do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
Levadas a efeito as referidas diligências, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para ulterior análise.
Cumpra-se com urgência.
Valença do Piauí/PI, 03 de agosto de 2021.
(assinado digitalmente)
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.17. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO18587
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 08/2019 - SIMP nº 000156-201/2017
DESPACHO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado por meio da Portaria nº 21/2019, em decorrência da conversão da Notícia de Fato nº 02/2016,
instaurada a partir de Representação de fls. 08-10, oriunda da Câmara Municipal de Palmeira do Piauí-PI, e que noticia possíveis irregularidades
no pagamento de diárias ao Presidente da referida Casa Legislativa, o vereador Silvano Almeida dos Santos.
O art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público estabelece o prazo de 1 (um) ano para vigência do Inquérito Civil,
prevendo a possibilidade de prorrogações, quantas necessárias, desde que por despacho fundamentado.
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Este procedimento se encontra com prazo expirado.
Noutra ponta, analisando os autos, verifico que a Representação de fls. 19/28 e seus documentos anexos (fls. 30/237) tratam sobre fatos alheios
ao objeto do presente procedimento extrajudicial.
Isto posto, visando dar regular prosseguimento, chamo o feito à ordem e determino:
a) a prorrogação deste procedimento por mais 01 (um) ano, nos termos do art. 9º da Resolução nº 023/2007 do CNMP;
b) o desentranhamento das peças de fls. 19/237, para instauração de procedimento próprio, devendo tal circunstância ser certificada nos
autos, com a remuneração das páginas do procedimento.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí sobre a prorrogação do prazo deste feito.
Publique-se. Cumpra-se.
Registre-se no SIMP.
Cristino Castro-PI, 04 de agosto de 2021.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular

4. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

4.1. EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 23/2021 - PE 08/202118565
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2021
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0010.0005539/2020-63
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
REGIME DE EXECUÇÃO:indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO:menor preço
ADJUDICAÇÃO:por lote
OBJETO:A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, COM OU SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, de aparelhos de arcondicionado tipo split,bebedouro, frigobar e geladeira, bem como para a instalação, desinstalação e substituição de aparelhos de arcondicionado (tipo split) de propriedade do Ministério Público do Estado do Piauí, instalados na sede da Procuradoria-Geral de Justiça e outros
órgãos do MPPI, em Teresina e nas cidades do interior do Estado do Piauí, conforme as especificações contidas no Termo de Referência, anexo
I do edital, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
DA SESSÃO DE ABERTURA: 08/06/2021
HORÁRIO:09:00horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 02/08/2021.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO:02/08/2021
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 03/08/2021.
DATA DA PROPOSTA: 16/06/2021
PREGOEIRO:Charlan Silva da Cruz
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:Afrânio Oliveira da Silva;
LOTE I
EMPRESA VENCEDORA: VALDEMAR DA SILVA DO NASCIMENTO - ME (PEQUENO REFRIGERAÇÃO), CNPJ Nº 26.905.527/0001-59;
REPRESENTANTE: VALDEMAR DA SILVA DO NASCIMENTO
TELEFONE: tel: (86) 3217-7590 / 99998-4890 / 99424-9039
Item

Especificação

Qtd

V a l o r
Unitário

Valor Total

1

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo
split de 12.000 até 18.000 BTUS, incluindo limpeza e lubrificação em geral.

50

R$ 45,00

R$ 2.250,00

2

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo
split de 22.000 até 30.000 BTUS, incluindo limpeza e lubrificação em geral

15

R$ 45,00

R$ 675,00

3

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo
split de 36.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza e lubrificação em geral.

13

R$ 45,00

R$ 585,00

4

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo
split de 12.000 a 18.000 Btus

25

R$ 45,00

R$ 1.225,00

5

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo
split de 22.000 a 30.000 Btus

15

R$ 45,00

R$ 675,00

6

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo
split de 36.000 a 60.000 Btus.

8

R$ 80,00

R$ 640,00

7

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de bebedouro tipo
garrafão e/ou bebedouro de parede, frigobar e geladeira.

40

R$ 40,00

R$ 1.600,00

8

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de bebedouro tipo
garrafão e/ou bebedouro de parede, frigobar e geladeira.

30

R$ 40,00

R$ 1.200,00

9

Manutenção corretiva, COM TROCA DE FILTRO, de bebedouro de parede.

50

R$ 80,00

R$ 4.000,00

10

Instalação de arcondicionado tipo split de 12.000 até 18.000 BTUS.

27

R$ 130,00

R$ 3.510,00

11

Instalação de arcondicionado tipo split de 22.000 até 30.000 BTUS.

14

R$ 100,00

R$ 1.400,00

12

Instalação de arcondicionado tipo split de 36.000 até 60.000 BTUS.

9

R$ 100,00

R$ 900,00
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13

Desinstalação de ar-condicionado tipo split de 12.000 até 18.000 BTUS.

20

R$ 60,00

R$ 1.200,00

14

Desinstalação de ar-condicionado tipo split de 22.000 até 30.000 BTUS.

14

R$ 60,00

R$ 840,00

15

Desinstalação de ar-condicionado tipo split de 36.000 até 60.000 BTUS

5

R$ 70,00

R$ 350,00

16

Reposição/Recarga de gás para arcondicionados do tipo split.

15

R$ 100,00

R$ 1.500,00

17

Reposição/Recarga de gás para bebedouros, frigobares e geladeiras

5

R$ 100

R$ 500,00
R
$
10.000,00

VALOR DAS PEÇAS
Dr. Cleandro Alvesde Moura
Procurador-GeraldeJustiça
Charlan Silva da Cruz
PregoeirodoMP-PI
Valdemar da Silva do nascimento
Representante
VALDEMAR DA SILVA DO NASCIMENTO - ME (PEQUENO REFRIGERAÇÃO),

4.2. EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 24/2021 - PE 08/202118566
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0010.0005539/2020-63
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
REGIME DE EXECUÇÃO:indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO:menor preço
ADJUDICAÇÃO:por lote
OBJETO:A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, COM OU SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, de aparelhos de arcondicionado tipo split,bebedouro, frigobar e geladeira, bem como para a instalação, desinstalação e substituição de aparelhos de arcondicionado (tipo split) de propriedade do Ministério Público do Estado do Piauí, instalados na sede da Procuradoria-Geral de Justiça e outros
órgãos do MPPI, em Teresina e nas cidades do interior do Estado do Piauí, conforme as especificações contidas no Termo de Referência, anexo
I do edital, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
DA SESSÃO DE ABERTURA: 08/06/2021
HORÁRIO:09:00horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO:02/08/2021.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO:02/08/2021
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 03/08/2021.
DATA DA PROPOSTA: 08/06/2021
PREGOEIRO:Charlan Silva da Cruz
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:Afrânio Oliveira da Silva;
LOTE II
EMPRESA VENCEDORA: TOP AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ Nº º 07.111.745/000177;
REPRESENTANTE: Renato Morais da Silva Brito
TELEFONE: tel: (86) 3232-3617/ 99921-2628 E-Mail: toparcondicionado@hotmail.com
Item

Especificação

Qtd

V a l o r
Unitário

V a l o r
Total

1

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 12.000
até 18.000 BTUS, incluindo limpeza e lubrificação em geral.

60

R
$
115,18

R
$
6.910,80

2

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 22.000
até 30.000 BTUS, incluindo limpeza e lubrificação em geral

20

R
$
123,40

R
$
2.468,00

3

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 36.000
até 60.000 BTUS, incluindo limpeza e lubrificação em geral.

13

R
$
148,09

R
$
1.925,17

4

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 12.000 a
18.000 Btus

30

R
$
205,68

R
$
6.170,40

5

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 22.000 a
30.000 Btus

20

R
$
246,82

R
$
4.936,40

6

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 36.000 a
60.000 Btus.

13

R
$
329,09

R
$
4.278,17

7

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de bebedouro tipo garrafão e/ou
bebedouro de parede, frigobar e geladeira.

15

R
$
115,18

R
$
1.727,70

8

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de bebedouro tipo garrafão e/ou
bebedouro de parede, frigobar e geladeira.

12

R
$
164,54

R
$
1.974,48

9

Manutenção corretiva, COM TROCA DE FILTRO, de bebedouro de parede.

25

R
$
123,41

R
$
5.553,45

10

Instalação de arcondicionado tipo split de 12.000 até 18.000 BTUS.

27

R

R

$

$
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411,36

10.284,0
0

11

Instalação de arcondicionado tipo split de 22.000 até 30.000 BTUS.

15

R
$
493,63

R
$
7.404,45

12

Instalação de arcondicionado tipo split de 36.000 até 60.000 BTUS.

10

R
$
575,90

R
$
5.759,00

13

Desinstalação de ar-condicionado tipo split de 12.000 até 18.000 BTUS.

18

R$ 82,27

R
$
1.480,86

14

Desinstalação de ar-condicionado tipo split de 22.000 até 30.000 BTUS.

14

R$ 82,27

R
$
1.151,78

15

Desinstalação de ar-condicionado tipo split de 36.000 até 60.000 BTUS

5

R
$
164,53

R
$
822,65

16

Reposição/Recarga de gás para arcondicionados do tipo split.

22

R
$
246,82

R
$
5.430,04

17

Reposição/Recarga de gás para bebedouros, frigobares e geladeiras

5

R
$
164,53

R
$
822,65
R
$
10.000,0
0

VALOR DAS PEÇAS
LOTE III
EMPRESA VENCEDORA: TOP AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ Nº º 07.111.745/000177;
REPRESENTANTE: Renato Morais da Silva Brito
TELEFONE: tel: (86) 3232-3617/ 99921-2628 E-Mail: toparcondicionado@hotmail.com
Item

Especificação

Qtd

V a l o r
Unitário

V a l o r
Total

1

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 12.000
até 18.000 BTUS, incluindo limpeza e lubrificação em geral.

60

R
$
117,02

R
$
7.021,20

2

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 22.000
até 30.000 BTUS, incluindo limpeza e lubrificação em geral

20

R
$
150,45

R
$
3.009,00

3

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 36.000
até 60.000 BTUS, incluindo limpeza e lubrificação em geral.

13

R
$
208,96

R
$
2.716,48

4

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 12.000 a
18.000 Btus

30

R
$
125,38

R
$
3.761,40

5

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 22.000 a
30.000 Btus

20

R
$
167,17

R
$
3.343,40

6

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 36.000 a
60.000 Btus.

13

R
$
167,17

R
$
2.173,21

7

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de bebedouro tipo garrafão e/ou
bebedouro de parede, frigobar e geladeira.

15

R
$
150,45

R
$
2.256,75

8

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de bebedouro tipo garrafão e/ou
bebedouro de parede, frigobar e geladeira.

12

R
$
167,18

R
$
2.006,16

9

Manutenção corretiva, COM TROCA DE FILTRO, de bebedouro de parede.

45

R
$
150,45

R
$
6.770,25

10

Instalação de arcondicionado tipo split de 12.000 até 18.000 BTUS.

25

R
$
417,93

R
$
10.448,2
5

11

Instalação de arcondicionado tipo split de 22.000 até 30.000 BTUS.

15

R
$
501,52

R
$
7.522,80

12

Instalação de arcondicionado tipo split de 36.000 até 60.000 BTUS.

10

R
$
585,10

R
$
5.851,00

13

Desinstalação de ar-condicionado tipo split de 12.000 até 18.000 BTUS.

18

R
$
125,38

R
$
2.256,84

14

Desinstalação de ar-condicionado tipo split de 22.000 até 30.000 BTUS.

14

R
$
125,39

R
$
1.755,46

15

Desinstalação de ar-condicionado tipo split de 36.000 até 60.000 BTUS

5

R
$
167,17

R
$
835,85

16

Reposição/Recarga de gás para arcondicionados do tipo split.

22

R
$
292,55

R
$
6.436,10
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17

Reposição/Recarga de gás para bebedouros, frigobares e geladeiras

5

R
$
167,17

R
$
835,85
R
$
10.000,0
0

VALOR DAS PEÇAS
LOTE IV
EMPRESA VENCEDORA: TOP AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ Nº º 07.111.745/000177;
REPRESENTANTE: Renato Morais da Silva Brito
TELEFONE: tel: (86) 3232-3617/ 99921-2628 E-Mail: toparcondicionado@hotmail.com
Item

Especificação

Qtd

V a l o r
Unitário

V a l o r
Total

1

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 12.000
até 18.000 BTUS, incluindo limpeza e lubrificação em geral.

60

R
$
109,46

R
$
6.567,60

2

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 22.000
até 30.000 BTUS, incluindo limpeza e lubrificação em geral

20

R
$
117,27

R
$
2.345,40

3

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 36.000
até 60.000 BTUS, incluindo limpeza e lubrificação em geral.

13

R
$
156,37

R
$
2.032,81

4

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 12.000 a
18.000 Btus

30

R
$
234,55

R
$
7.036,50

5

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 22.000 a
30.000 Btus

20

R
$
273,63

R
$
5.472,60

6

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split de 36.000 a
60.000 Btus.

13

R
$
273,64

R
$
3.557,32

7

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de bebedouro tipo garrafão e/ou
bebedouro de parede, frigobar e geladeira.

15

R
$
117,27

R
$
1.759,05

8

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de bebedouro tipo garrafão e/ou
bebedouro de parede, frigobar e geladeira.

12

R
$
195,46

R
$
2.345,52

9

Manutenção corretiva, COM TROCA DE FILTRO, de bebedouro de parede.

45

R
$
148,55

R
$
6.684,75

10

Instalação de arcondicionado tipo split de 12.000 até 18.000 BTUS.

25

R
$
390,91

R
$
9.772,75

11

Instalação de arcondicionado tipo split de 22.000 até 30.000 BTUS.

15

R
$
508,19

R
$
7.622,85

12

Instalação de arcondicionado tipo split de 36.000 até 60.000 BTUS.

10

R
$
547,27

R
$
5.472,70

13

Desinstalação de ar-condicionado tipo split de 12.000 até 18.000 BTUS.

18

R
$
117,27

R
$
2.110,86

14

Desinstalação de ar-condicionado tipo split de 22.000 até 30.000 BTUS.

14

R
$
156,37

R
$
2.189,18

15

Desinstalação de ar-condicionado tipo split de 36.000 até 60.000 BTUS

5

R
$
234,55

R
$
1.172,75

16

Reposição/Recarga de gás para arcondicionados do tipo split.

22

R$312,7
3

R
$
6.880,06

17

Reposição/Recarga de gás para bebedouros, frigobares e geladeiras

5

R
$
195,46

R
$
977,30

VALOR DAS PEÇAS

R
$
10.000,0
0

Dr. Cleandro Alvesde Moura
Procurador-GeraldeJustiça
Charlan Silva da Cruz
PregoeirodoMP-PI
RENATO MORAIS DA SILVA BRITO
Representante
TOP ARCONDICIONADO LTDA

4.3. EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 25/2021 - PE 08/202118571
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2021
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0010.0005677/2021-20
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
Página 83

Diário Eletrônico do MPPI
ANO V - Nº 921 Disponibilização: Quarta-feira, 4 de Agosto de 2021 Publicação: Quinta-feira, 5 de Agosto de 2021

ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
REGIME DE EXECUÇÃO:indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO:menor preço
ADJUDICAÇÃO:por lote
OBJETO:A presente Ata tem por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para a eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, COM OU SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, de aparelhos de arcondicionado tipo split,bebedouro, frigobar e geladeira, bem como para a instalação, desinstalação e substituição de aparelhos de arcondicionado (tipo split) de propriedade do Ministério Público do Estado do Piauí, instalados na sede da Procuradoria-Geral de Justiça e outros
órgãos do MPPI, em Teresina e nas cidades do interior do Estado do Piauí, conforme as especificações contidas no Termo de Referência, anexo
I do edital, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
DA SESSÃO DE ABERTURA: 08/06/2021
HORÁRIO:09:00horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO:02/08/2021.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO:02/08/2021
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 04/08/2021.
DATA DA PROPOSTA:08/06/2021
PREGOEIRO:Charlan Silva da Cruz
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:Afrânio Oliveira da Silva;
LOTE V
EMPRESA VENCEDORA: BONANZA COM. SERV INSTAL E MANUT ELETRIC A EM GERAL LTDA CNPJ Nº º 09344418/0001-90;
REPRESENTANTE: José Wilson Batista Vieira
TELEFONE: tel: 86 99993 0034 E-mail: licitação.bonanza@gmail.com.br
Item

Especificação

Qtd

V a l o r
Unitário

Valor Total

1

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo
split de 12.000 até 18.000 BTUS, incluindo limpeza e lubrificação em geral.

60

R$ 150,00

R$ 9.000,00

2

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo
split de 22.000 até 30.000 BTUS, incluindo limpeza e lubrificação em geral

20

R$ 150,00

R$ 3.000,00

3

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo
split de 36.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza e lubrificação em geral.

13

R$ 150,00

R$ 1.950,00

4

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split
de 12.000 a 18.000 Btus

30

R$ 400,00

R
$
12.000,00

5

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split
de 22.000 a 30.000 Btus

20

R$ 400,00

R$ 8.000,00

6

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de arcondicionado tipo split
de 36.000 a 60.000 Btus.

13

R$ 500,00

R$ 6.500,00

7

Manutenção preventiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de bebedouro tipo
garrafão e/ou bebedouro de parede, frigobar e geladeira.

15

R$ 200,00

R$ 3.000,00

8

Manutenção corretiva, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, de bebedouro tipo garrafão
e/ou bebedouro de parede, frigobar e geladeira.

12

R$ 200,00

R$ 2.400,00

9

Manutenção corretiva, COM TROCA DE FILTRO, de bebedouro de parede.

45

R$ 250,00

R
$
11.250,00

10

Instalação de arcondicionado tipo split de 12.000 até 18.000 BTUS.

25

R$ 500,00

R
$
12.500,00

11

Instalação de arcondicionado tipo split de 22.000 até 30.000 BTUS.

15

R$ 600,00

R$ 9.000,00

12

Instalação de arcondicionado tipo split de 36.000 até 60.000 BTUS.

10

R$ 750,00

R$ 7.500,00

13

Desinstalação de ar-condicionado tipo split de 12.000 até 18.000 BTUS.

18

R$ 117,27

R$ 2.700,00

14

Desinstalação de ar-condicionado tipo split de 22.000 até 30.000 BTUS.

14

R$ 150,00

R$ 2.100,00

15

Desinstalação de ar-condicionado tipo split de 36.000 até 60.000 BTUS

5

R$ 200,00

R$ 1.000,00

16

Reposição/Recarga de gás para arcondicionados do tipo split.

22

R$ 400,00

R$ 8.800,00

17

Reposição/Recarga de gás para bebedouros, frigobares e geladeiras

5

R$ 298,00

R$ 1.490,00

VALOR DAS PEÇAS

R
$
10.000,00

Dr. Cleandro Alvesde Moura
Procurador-GeraldeJustiça
Charlan Silva da Cruz
PregoeirodoMP-PI
José Wilson Batista Vieira
Representante
BONANZA COM. SERV INSTAL E MANUT ELETRIC A EM GERAL LTDA
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APOSTILAMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO N°. 01/2021 - REFERENTE AO CONTRATO Nº 30/2020-PGJ, REFERENTEÀPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTROS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADODO PIAUÍ, EM
PRETO E BRANCO, NO CADERNO PRINCIPAL OU DE NOTÍCIAS EM GERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕESE
QUANTIDADESCONTIDAS NO ANEXO I DO CONTRATO, PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº19.21.0721.0005692/202011.
CONTRATANTE: ESTADO DO PIAUÍ, CNPJ:05.805.924/0001-89
CONTRATADO: EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, CNPJ:08.329.433/0001-05
Nesta data, foi lavrado o presenteTERMO DE APOSTILAMENTO ao contrato Nº 30/2020-PGJREFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTROS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADODO PIAUÍ, EM
PRETO E BRANCO, NO CADERNO PRINCIPAL OU DE NOTÍCIAS EM GERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕESE QUANTIDADESCONTIDAS
NO ANEXO I DO CONTRATO, PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0721.0005692/2020-11, para correção do número
do Pregão Eletrônico, constante no item "OsCONTRATANTES".
1 - Objeto: A presente apostila refere-se à correção do número do Pregão Eletrônico, constante no item "OsCONTRATANTES":
"4.1.O prazo de vigência deste Termo de Contrato éde 12 (doze) meses, com início a contar da data da assinatura,tendoeficácia após a
publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993."
Dessa forma, no item "DA VIGÊNCIA:onde se lê"tendoeficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos
termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993",leia-se: "podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta)
meses, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, tendo eficácia após a publicação do extrato do ato no Diário Oficial Eletrônico do MPPI, nos
termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1993", conforme o Anexo IV do Edital de Licitação (0019011) constante no processo SEI
19.21.0013.0004361/2020-08.
2-Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente celebrado.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ,22 de julho de 2021
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA: Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli
CNPJ:08.329.433/0001-05
ENDEREÇO: Av. Barão de Itapura, 2294 - salas 64 e 65 Ed. Montpellier - Guanabara - Campinas/SP -CEP: 13.073-300
REPRESENTANTE: Keli Alessandra Bandetini, CPF:252.001.028-20
FONE:(19) 3242-4505 e 3213-3037
E-MAIL: keli@gibborbrasil.com.br
Item

Especificação

Qtd

Valor Unitário

1

Publicação de aviso de editais e outros. 2 (duas) colunas por 10 cm (dez
centímetros) de altura.

160

R$ 205,00
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