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1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. ATA DE SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ23114
ATA DA 3ª SESSÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PIAUÍ, DO DIA 28 DE MARÇO DE 2022, REALIZADA EM AMBIENTE VIRTUAL.
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois, às 9h, por meio virtual,reuniu-se extraordinariamente o Colégio de
Procuradores de Justiça, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral deJustiça Cleandro Alves de Moura.Presentes os
Procuradores de Justiça Teresinha de Jesus Marques, Alípio de Santana Ribeiro, Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues, Antônio Ivan e
Silva, Martha Celina de Oliveira Nunes, Rosângela de Fátima Loureiro Mendes, Catarina Gadêlha Malta de Moura Rufino, Lenir Gomes
dos Santos Galvão, Hosaias Matos de Oliveira, Fernando Melo Ferro Gomes, Teresinha de Jesus Moura Borges Campos, Raquel de
Nazaré Pinto Costa Normando, Aristides Silva Pinheiro, Luís Francisco Ribeiro, Zélia Saraiva Lima, Clotildes Costa Carvalho, Hugo de
Sousa Cardoso e Antônio de Moura Júnior. Ausente, justificadamente, o Procurador de JustiçaAntônio de Pádua Ferreira Linhares. O
Presidente cumprimentou a todos.Em seguida, verificada a existência de quórum regimental, declarou aberta a sessão.Na sequência, o
Presidente informou que o Procurador de Justiça Fernando Melo Ferro Gomes pediu inversão da pauta a fim de apresentar inicialmente o item 2.
Dito isto, indagou ao Colegiado se havia alguma objeção em relação ao pedido de inversão de pauta. Sem objeções e com a concordância da
Procuradora de Justiça Clotildes Costa Carvalho, relatora do procedimento pautado no item 1, o Presidente chamou o item 2 - Procedimento de
Gestão Administrativa nº 19.21.0726.0008274/2021-59 (GEDOC nº 000002-327/2022). Assunto: Proposta de alteração da Resolução
CPJ/PI nº 03/2018, relativas às atribuições das Promotorias de Justiça Criminais de Teresina-PI integrantes do Núcleo Criminal. Relator:
Procurador de Justiça Fernando Melo Ferro Gomes. O Presidentepassou a palavra ao Dr. Fernando Ferro para apresentar relatório e voto.
Com a palavra, o Dr. Fernando cumprimentou a todos e agradeceu ao plenário por ter compreendido seu pedido de inversão de pauta. O Dr.
Fernando fez a apresentação do relatório de forma resumida, tendo em vista que todos tomaram conhecimento do relatório, que foi encaminhado
antecipadamente, e por constar o procedimento de gestão administrativa no sistema SEI. Esclareceu que foram deflagrados vários
procedimentos administrativos solicitando alteração da Resolução CPJ/PI nº 03/2018, os quais foram reunidos por uma comissão de trabalho e
instruídos com as sugestões dos Promotores de Justiça Criminais de Teresina. Ressaltou que a tramitação das sugestões foi amplamente
discutida e que todos tiveram oportunidade de apresentar emendas, assim como houve reuniões e ao final foi elaborada uma minuta de
resolução, a qual o PGJ alterou e encaminhou para a comissão de revisão permanente de atribuições dos órgãos de execução, tendo esta
apresentado manifestação favorável. Continuando, o relator pediu dispensa da leitura da proposta de resolução, vez que esta é muito extensa.
Porém, a título de exemplo, fez a leitura de alguns artigos da referida proposta. Após, passou a apresentação do seu voto, concluindo nos
seguintes termos: " De todo o exposto, verificando-se que a proposta de alteração da Resolução nº 03/2018 do Colégio de Procuradores de
Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, foi elaborada com a indispensável ajuda das partes interessadas através de proposições
apresentadas nos vários procedimentos trazidos aos autos durante a presente tramitação (19.21.0378.0001700/2021-29,
19.21.0378.0000128/2020-87,19.21.0378.0000183/2020-57, 19.21.0336.0006866/2021-81, 19.21.0305.0002979/2021-56,
19.21.0017.0005070/2021-08 e Ofício nº 49/2021-48ªPJ/MPPI), bem como pela participação da Procuradoria-Geral de Justiça, como vista a
melhorar a atuação do Núcleo Criminal de Teresina, voto pela aprovação do texto final da minuta de Resolução constante do documento nº
0192269, e o faço nos termos dos art. 3º, II, XVII e XXVI do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do
Estado do Piauí e art. 16º, II e XIII da Lei Complementar nº 12/93". Em seguida, o Presidente indagou ao Colegiado sobre a necessidade de
algum esclarecimento. Sem manifestação dos membros o Presidente explicou que foi constituída uma comissão para tratar das alterações das
atribuições da Resolução nº 03/2018, e que todos os Promotores de Justiça Criminais tiveram oportunidade de participar; que houve ampla
discussão, durando em torno de seis a sete meses; que essa proposta era uma demanda antiga, com a finalidade de que as promotorias
criminais fossem vinculadas às respectivas varas, a fim de haver mais fluidez e que seja mais acertada com o juízo. Prosseguindo, o Presidente
iniciou a votação acompanhando integralmente o voto do relator. Na sequência, passou a colher o voto dos demais membros, seguindo a ordem
de antiguidade. Quando da votação, a Dra. Clotildes Carvalho explicou que teve que se ausentar da sessão por um momento, de forma que não
acompanhou toda apresentação da matéria. Por esse motivo, indagou ao relator se todos os Promotores de Justiça assinaram um documento e
se o acervo que ficou de outras promotorias foi distribuído equitativamente. O relator respondeu que as comissões relataram ao Procurador-Geral
que houve consenso dos Promotores de Justiça Criminais envolvidos e com interesse na matéria. Com relação ao acervo, o relator disse que não
tem essa informação, até porque o processo é eletrônico e volumoso em termos de páginas, mas registra mais uma vez que essa proposta foi
construída por todos os interessados. Ainda com a palavra, a Dra. Clotildes perguntou ao relator se ele sabia lhe dizer para onde foram os crimes
tributários. Antes que o relator respondesse, a Dra. Clotildes disse que não precisaria responder, pois essa proposta não era para ser votada em
uma sessão apenas, devido se tratar de atribuições de núcleo criminal e por ter muitas indagações. Falou que, muito embora não sabendo alguns
detalhes, acompanhava o voto do relator. Concluída a votação, o Presidente declarou que, por unanimidade, o Colegiado acolheu na íntegra o
voto do relator, procedendo as alterações da Resolução CPJ/PI nº 03/2018. Após, o Procurador de Justiça Fernando Melo Ferro Gomes pediu
permissão ao plenário para se ausentar, em virtude de compromisso agendado anteriormente.Dando seguimento, o Presidente retomou a ordem
original da pauta e chamou o item 1 - Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0378.0000887/2019-64 (GEDOC nº 000001-327/2020).
Assunto: Proposta de alteração da Resolução CPJ/PI nº 03/2018, relativa às atribuições da 47ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI.
Apresentação do voto vista da Procuradora de Justiça Clotildes Costa Carvalho. Antes de passar a palavra à Dra. Clotildes Carvalho, o
Presidente esclareceu que esse procedimento era de relatoria do Procurador de Justiça Antônio Gonçalves Vieira. Com a apalavra, a Dra.
Clotildes pediu permissão para levantar preliminar no sentido de que, com a vacância do relator, o processo seja distribuído. Disse que o Dr.
Vieira se manifestou e ela precisou pedir vista por sentir a necessidade de analisar com mais acuidade os dados desse procedimento de gestão,
porque os promotores de justiça não foram ouvidos. O fato é que com o falecimento do relator ocorreu a vacância. Argumentou que, nesse
sentido, o Regimento Interno do CPJ no art. 25 diz: "Em caso de vacância de um cargo de Procurador de Justiça, os processos serão distribuídos
entre todos os membros do Colégio de Procuradores, cabendo posterior compensação de feitos para o que ingressar na classe". Acrescentou
que ainda é imperioso observar que o referido regimento determina "Aos procedimentos previstos neste Regimento aplicam-se subsidiariamente,
no que for cabível, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e a Lei nº 9.784/99". Explicou que, a partir de então, ambos os
códigos são silentes a respeito da vacância de cargo de relator, mas o Ministério Público está à frente. Falou que há de se acrescentar ainda, que
a lei 8.112/1900 e a lei complementar 13/94 apenas prevê que a vacância pode decorrer, além de outras hipóteses, pelo falecimento, e dispõe
que servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no
regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Ressaltou que o próprio
regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que é a Resolução 02/1997, versa sobre a vacância do relator apenas dispondo dos
órgãos de direção. Disse que, no que diz respeito ao pedido de vista, tem-se que o eminente relator já havia proferido relatório e voto, bem como
que o procedimento já havia sido colocado em pauta, contrariando a ordem de votação prevista no art. 50, § 3º e 51 do RICPJ que determina:
"Durante a fase de votação, qualquer membro do Colégio poderá pedir vista do processo. Ultimado o prazo do parágrafo antecedente,
apresentado ou não o voto-vista, o Presidente dará prosseguimento ao julgamento, desde que presente o Relator, salvo situação excepcional". O
art. 51 diz: "Concluídos os debates orais, o Presidente tomará o voto dos demais membros do Colegiado, reiniciando pelo Revisor, na hipótese do
§ 4º, e seguindo a ordem de antiguidade dos membros do Colegiado, que poderão antecipar o voto, bem como alterar o voto antecipado ".
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Acrescentou ainda, que os casos omissos, segundo o regimento, serão resolvidos pelo Plenário ou, em caso de urgência, pelo Presidente do
Colégio de Procuradores, ad referendum do Plenário. Diante do exposto, a Dra. Clotildes Carvalho solicitou ao Presidente que submetesse ao
plenário a redistribuição do feito para um relator. Esclareceu que o processo não poderá ser encaminhado para o Dr. Moura, que seria
remanescente, e sim entre todos, pois a lei é muito clara. Após, o Presidente ressaltou que a redação da resolução que está sendo proposta foi
de proposição da Dra. Carmelina, Procuradora-Geral à época, e que é uma redação mais atualizada que a apresentada anteriormente pelo
relator, Dr. Fernando Ferro. Dito isso, o Presidente votou no sentido de que a Dra. Clotildes apresente o voto vista, sem a redistribuição para um
relator. A Dra. Clotides se manifestou dizendo que não pode apresentar voto vista sem uma posição do relator, pois este é fundamental.
Argumentou que com a morte do relator ocorreu a vacância. O Presidente explicou que houve a vacância do cargo, mas o voto apresentado pelo
relator continua vigente, vez que o relator não revogou e nem refluiu. Assim, o Presidente divergiu da preliminar apresentada pela Dra. Clotildes,
votando pela apresentação do voto vista. A Dra. Clotildes indagou ao Presidente sobre sua fundamentação de apresentar voto vista sem relator.
O Presidente disse que ela pediu vista do processo quando o Dr. Vieira era vivo e que já está com quase um ano de seu falecimento. A Dra.
Clotildes falou que não existe processo sem relator, pois é nulidade absoluta. Depois de muito se discutir, o Presidente divergiu da preliminar
apresentada pela Dra. Clotildes e passou a colher os votos. Quando da votação, o Procurador de Justiça Alípio de Santana Ribeiro indagou ao
Presidente se consta quantos já votaram no presente procedimento. O Presidente fez a leitura dos nomes dos Procuradores de Justiça que
votaram durante a sessão de julgamento do presente procedimento, conforme ata da referida sessão. Dando continuidade e concluída a votação,
o Presidente declarou que, por maioria, o Colegiado rejeitou a preliminar apresentada pela Procuradora de Justiça Clotildes Costa Carvalho.
Registre-se que a Procuradora de Justiça Catarina Gadêlha Malta de Moura Rufino votou acompanhando a Dra. Clotildes. Seguindo, o
Presidente devolveu a palavra à Dra. Clotildes para apresentar voto vista. Antes de iniciar a apresentação do voto vista, a Dra. Clotildes sugeriu
que, tendo em vista a rejeição da preliminar, o Procurador-Geral peça, por meio de procedimento de gestão, a revogação do art. 25 do Regimento
Interno do Colégio de Procuradores de Justiça, vez que houve a vacância e o processo não foi redistribuído. Em seguida, a Dra. Clotildes passou
a proferir o voto vista, nos seguintes termos: "A questão adversada no presente Procedimento de Gestão Administrativa consiste em analisar a
possibilidade de alteração do artigo 29, XIII, "a" e c" da Resolução do Colégio de Procuradores nº 03/2018, de modo a transformar as atribuições
da 47ª Promotoria de Justiça de Teresina. De partida, faz-se necessário observar os dispositivos que se busca modificar: Art. 29. As Promotorias
de Justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça Criminais de Teresina possuem as seguintes atribuições: XIII - 47ª Promotoria de
Justiça: a) atuar nos processos em que são vítimas crianças e adolescentes, inclusive nos crimes do art. 217-A do Código Penal ocorridos no
ambiente intrafamiliar. nos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e nos crimes sexuais em que figure como vítimas crianças e
adolescentes, em que essa condição seja determinante para a configuração do tipo, incluídas as medidas cautelares, inquéritos policiais e autos
de prisão em flagrante; (Redação dada pela Resolução CPJ no 05/2018, republicada por erro na numeração) [...] c) receber notícias de fato,
instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos aos crimes em que são vítimas crianças e
adolescentes, inclusive nos crimes do art. 217-A do Código Penal ocorridos no ambiente intrafamiliar. Nos crimes previstos no Estatuto da
Criança e do Adolescente e nos crimes sexuais em que figure como vítimas e adolescentes, em que essa condição seja determinante para a
configuração do tipo; O Ilustre Promotor de Justiça Titular da 47ª PJ de Teresina, Dr. Cláudio Roberto Pereira Soeiro, argumenta que em razão
da redação da resolução, várias Promotorias de Justiça Criminais da Capital passaram a declinar de suas atribuições naqueles Inquéritos
Policiais, Ações Cautelares e Ações Penais em que possuísse como vítima criança ou adolescente e a indicar ao Setor de Distribuição de 1º
Grau do MP/PI a redistribuição destes feitos à 47ª PJ de Teresina. [...] Então, tendo a Procuradora-Geral de Justiça aprovado a alteração
solicitada nos termos propostos, foi elaborada a Minuta de alteração da Resolução supracitada, sugerindo-se a modificação do artigo 29, XIII nos
seguintes termos: Art. 29º (...) XIII - 47ª Promotoria de Justiça: a) atuar nos processos relativos a crimes sexuais praticados ou tentados contra a
criança e adolescente, bem como nos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, incluídas as medidas cautelares, inquéritos
policiais e autos de prisão em flagrante, salvo nos crimes tipificados no art. 244-B da Lei nº 8.609/90, praticados em concurso com outros crimes
de pena mais grave; b) (...); c) receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais
relativos aos crimes sexuais praticados ou tentados contra a criança e adolescente, bem como nos crimes previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente, incluídas as medidas cautelares, inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante, salvo nos crimes tipificados no art. 244-B da Lei
nº 8.609/90, praticados em concurso com outros crimes de pena mais grave; d) (...); e) (...); Seguindo, o Ilustríssimo Procurador Relator, Dr.
Antônio Gonçalves Vieira, votou pela aprovação da Minuta de Resolução acima transcrita, apenas com a correção nas alíneas "a" e "c" em que,
onde consta "Lei nº 8.609/90" deveria constar "Lei 8.069/90". O presente Procedimento de Gestão Administrativa foi, assim, submetido ao Colégio
de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, ocasião em que esta Procuradora pediu vistas dos autos, manifestando-se
pela conversão do julgamento diligência. Conforme fatos trazidos à baila, em resposta à diligência solicitada, a Ilustre Procuradora de Justiça,
Secretária do Colégio de Procuradores de Justiça informou que não tramita no Colendo Colégio qualquer PGA em grau de recursos que envolva
a 47ª Promotoria de Justiça como parte ou mesmo que tratem do mesmo objeto do respectivo procedimento. Ademais, constatou-se que não
constam nos autos nenhuma prova de recebimento da notificação encaminhada pela Coordenação do Núcleo das Promotorias de Justiça
Criminais (Dra. Gianny Vieira de Carvalho). Diante do exposto, acompanho o voto do relator, pela aprovação da Minuta com a devida correção
realizada". Após, o Presidente passou a colher os votos dos Procuradores e, concluída a votação, declarou que, por unanimidade, o Colegiado
acompanhou o voto do relator, Dr. Antônio Gonçalves Vieira, e ao mesmo tempo a divergência apresentada pela Dra. Clotildes no que diz
respeito ao mérito, visto que ela acompanhou o voto do relator. Passou-se ao item 3 - Procedimento de Gestão Administrativa nº
19.21.0726.0007977/2021-27 (GEDOC nº 000010-327/2021). Assunto: Conflito deatribuiçõesentre a 4ª e a 28ª Promotorias de Justiçade
Teresina-PI. Relatora: Procuradora de Justiça Clotildes Costa Carvalho. O Presidente devolveu a palavra à Dra. Clotildes Carvalho que, em
razão do relatório já ter sido disponibilizado, passou a proferir seu voto, nos seguintes termos: "A questão adversada no presente Recurso
Administrativo consiste em saber qual a Promotoria de Justiça que se encontra afeta à condução do SIMP 000796- 041/2021, instaurado a partir
de requisição formulada pela 28ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI à Polícia Civil para a apuração da suposta prática dos crimes capitulados
nos artigos 89 e 90, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.146/2015 e no artigo 148 do Código Penal Brasileiro contra pessoa com deficiência
mental por seus familiares. De partida, faz-se necessário demarcar os campos específicos de atuação das Promotorias de Justiça conflitantes,
quais sejam, a 28ª e a 4ª Promotorias de Justiça de Teresina/PI. [...] Frisa-se que no âmbito do Ministério Público Piauiense inexiste Promotoria
de Justiça com atribuições específicas para o processamento de crimes praticados contra a pessoa com deficiência, salvo os de natureza sexual,
que competem à 8ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, conforme preceitua o artigo 29, inciso VII, "a" da Resolução CPJ/PI nº 03/2018. Ainda,
nota-se que as atribuições da 28ª PJTHE, que integra o Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania e do Meio Ambiente, estão
afetas aos procedimentos e/ou processos de natureza cível especializada relativos aos direitos e interesses de pessoas com deficiência e idosas.
Já a 4ª PJTHE, de acordo com o artigo 29, IV, alínea "a" da Resolução supramencionada, possui atribuição criminal genérica. Assim, não se
pode entender que a atribuição da 4ª Promotoria de Justiça de Teresina exclua, automaticamente, a possibilidade de atuação nos feitos que
derivem de procedimentos ou processos criminais, que, iniciados a partir da requisição de instauração de Inquéritos Policiais por Promotoria de
Justiça com atribuição Cível, mormente porque a citada Promotoria Criminal (4ª PJT) possui atribuição genérica, a teor do art. 29, IV, alínea "a"
da Resolução CPJ/PI n. 03/2018, para atuar em inquéritos policiais. Tal dever só sucumbiria se houvesse atribuição específica de outro órgão de
execução, o que não se mostra presente no caso vertente, por ausência de atribuição desta 28ª Promotoria de Justiça ou de qualquer outra, após
exaurida a atribuição de requisitar a instauração da peça inquisitorial (IP), ressalvadas, obviamente, as hipóteses de designação extraordinária de
membros pelo chefe do Ministério Público Estadual, o que não é o caso dos presentes autos, devendo, pois, tramitar sob responsabilidade do
Promotor de Justiça com atribuições criminais. Diante do exposto, sou pelo conhecimento do presente recurso para dar-lhe provimento de modo
a reformar a decisão de ID 33479815, dirimindo o Conflito de Atribuições em apreço, declarando caber à Douta Promotora de Justiça da 4ª
Promotoria de Justiça de Teresina/PI a atribuição para funcionar no Protocolo SIMP n. 000796-041/2021, relativo ao Inquérito Policial n.
000.055/2021- 10º DP- PJE n. 0807508-22.2021.8.18.0140, remetendo-lhe os autos para as providências a seu cargo". Logo após, o Procurador
Página 3

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1081 Disponibilização: Segunda-feira, 25 de Abril de 2022 Publicação: Terça-feira, 26 de Abril de 2022

de Justiça Hosaias Matos de Oliveira suscitou questão de ordem no sentido de que o Presidente fosse substituído no presente julgamento, em
razão da decisão ter sido proferida por ele. O Presidente esclareceu que apenas está impedido de votar. Em seguida, o Procurador-Geral fez
uma breve explicação sobre sua decisão proferida no presente conflito de atribuição. Na sequência, passou-se aos esclarecimentos, tendo o Dr.
Alípio Santana sugerido que, caso alguém ainda tivesse dúvidas, pedisse vistas dos autos. A Dra. Clotildes disse que não tinha dúvidas e que
estava apenas dando subsídio da sua fundamentação. O Dr. Luís Francisco Ribeiro ressaltou que o PGJ falou que, se houvesse alguma
divergência com o seu entendimento ele iria pedir vista. A Dra. Clotildes explicou que o PGJ iria pedir vista do processo julgado anteriormente e
que ele não poderia pedir vista desse que estava sendo julgado, pois foi ele quem decidiu monocraticamente. Acrescentou que o PGJ não
poderia estar presidindo essa sessão, por ter se manifestado monocraticamente. O PGJ disse que está apenas esclarecendo sua decisão e que
só está impedido de votar. A Dra. Clotildes argumentou que o Dr. Hugo era quem deveria assumir a direção dos trabalhos. Após, o Presidente se
absteve de votar e passou a colher os votos. Concluída a votação, o Presidente declarou que, por maioria de votos, o Colegiado acompanhou a
relatora. Registre-se que a Procuradora de Justiça Teresinha de Jesus Marques votou acompanhando a decisão do Procurador-Geral. Assuntos
institucionais. O Procurador-Geral informou que encaminhou um projeto de lei que cria a gratificação de acervo e a indenização de plantões, o
qual já foi apreciado pela comissão de normas e projetos de lei, presidida pelo Dr. Aristides Silva Pinheiro. Informou também que determinou a
atualização do valor das diárias. A Procuradora de Justiça Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues questionou ao Procurador-Geral sobre o
andamento do adicional por tempo de serviço. O PGJ explicou que o ATS (Adicional de Tempo de Serviço) deixará de existir, e será criado o
VTM (Vantagem de Tempo na Magistratura e Ministério Público). Disse que esteve com o Presidente do STJ, o qual lhe garantiu que o projeto
será aprovado até o final do ano. A Procuradora de Justiça Teresinha de Jesus Moura Borges Campos disse que, há pouco mais de um mês,
recebeu uma mensagem do seu assessor, que por sua vez tinha recebido do setor de distribuição, informando que a distribuição de processos
estava ocorrendo de uma maneira não uníssona entre todos integrantes do núcleo criminal, porque talvez a TI estava computando os cientes das
sessões como pareceres; que foi feito um levantamento e deu um déficit negativo de 36 processos; que a distribuição lhe pediu para encaminhar
à TI um ofício solicitando que houvesse uma compensação, porém ela entende que não tem essa competência. O Presidente disse à Dra.
Teresinha que vai entrar em contato com a distribuição, para que ela formalize a comunicação e dê conhecimento ao PGJ para adotar as
providências. O Procurador de Justiça Aristides Silva Pinheiro propôs moção de pesar pelo falecimento do Dr. Francisco das Chagas Galvão,
dentista e vereador de Pedro II. Submetida à votação, a moção de pesar foi aprovada, por unanimidade, e subscrita por todos os Procuradores de
Justiça presentes à sessão. O Procurador de Justiça Antônio de Moura Júnior solicitou a atualização da Resolução CPJ nº 03/2018 no site do
MPPI. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão virtual, e para constar, eu,
Zélia Saraiva Lima, Procuradora de Justiça e Secretária do Colégio de Procuradores de Justiça, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai
assinada pelos presentes. Registre-se que, as deliberações da presente sessão foram tomadas em ambiente virtual. Teresina, 28 de março de
dois mil e vinte dois.
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PAUTA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022, ÀS 9:00
HORAS, EM AMBIENTE HÍBRIDO.
1. APRECIAÇÃO DA ATA DA 1356ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2022, ENCAMINHADA CÓPIA DO EXTRATO
AOS CONSELHEIROS.
2. SOLENIDADE DE POSSE DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA REMOVIDOS/PROMOVIDOS NA 1355ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CSMP.
3. PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÕES:
OFÍCIO ENCAMINHADO PELA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SEI Nº 19.21.0017.0010903/2022-42. Origem: CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO-PI. Assunto: solicitação de informações do
Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2021.
OFÍCIO ENCAMINHADO PELA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
SEI Nº 19.21.0420.0009167/2022-32. Origem: COORDENADORIA RECURSOS HUMANOS. Assunto: relação de férias adiadas ou interrompidas
- fevereiro/2022, dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí.
COMUNICAÇÕES VIA SEI
SEI Nº 19.21.0705.0008266/2022-05. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 198/2017 (SIMP 000460-076/2017).
SEI Nº 19.21.0705.0008273/2022-10. Origem: 2022-69. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação
de arquivamento do Procedimento Administrativo nº 000029-201/2021.
SEI Nº 19.21.02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo nº
54/2021 (SIMP 0002198-368/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0008369/2022-15. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 001385-089/2016.
SEI Nº 19.21.0143.0008372/2022-44. Origem: 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000007-033/2022.
SEI Nº 19.21.0143.0008374/2022-87. Origem: 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000011-033/2022.
SEI Nº 19.21.0160.0008376/088.0008311/2022-91. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº 000047-172/2018.
SEI Nº 19.21.0088.0008334/2022-52. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Inquérito Civil nº 000308-172/2015.
SEI Nº 19.21.0137.0008349/2022-76. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIO IX-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil nº 000468-330/2021.
SEI Nº 19.21.0319.0008381/2022-71. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000050-214/2021.
SEI Nº 19.21.0204.0008394/2022-87. Origem: 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000119-426/2021.
SEI Nº 19.21.0108.0008395/2022-45. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 010/2022 (SIMP 000583-174/2021).
SEI Nº 19.21.0115.0008396/2022-10. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 000105-189/2015.
SEI Nº 19.21.0118.0008399/2022-78. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA TERESINA-PI. Assunto: comunicação de conversão da Notícia
de Fato nº 37/2021 (SIMP 000093-034/2021) no Procedimento Administrativo nº 006/2022.
SEI Nº 19.21.0115.0008398/2022-53. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 000498-188/2020.
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SEI Nº 19.21.0108.0008400/2022-07. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 053/2021 (SIMP 000627-174/2021).
SEI Nº 19.21.0108.0008403/2022-23. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Procedimento Preparatório nº 004/2021 (SIMP 000191-174/2021).
SEI Nº 19.21.0204.0008405/2022-81. Origem: 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000141-383/2021.
SEI Nº 19.21.0129.0008406/2022-15. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JERUMENHA-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação do prazo do Procedimento Administrativo nº 000360-203/2019.
SEI Nº 19.21.0115.0008407/2022-04. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PAULISTANA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Inquérito Civil nº 000327-189/2016.
SEI Nº 19.21.0706.0008409/2022-09. Origem: 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 000119-072/2019.
SEI Nº 19.21.0327.0008414/2022-30. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANOEL EMÍDIO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 000084-274/2018.
SEI Nº 19.21.0115.0008410/2022-20. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 000166-189/2016.
SEI Nº 19.21.0108.0008425/2022-11. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 067/2021 (SIMP 000763-174/2021).
SEI Nº 19.21.0352.0008427/2022-80. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
do prazo da Notícia de Fato nº 000044-293/2022.
SEI Nº 19.21.0369.0008434/2022-24. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo nº 000138-310/2022.
SEI Nº 19.21.0327.0008438/2022-61. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANOEL EMÍDIO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 000035-274/2018.
SEI Nº 19.21.0115.0008436/2022-94. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Inquérito Civil nº 000038-189/2018.
SEI Nº 19.21.0684.0008439/2022-14. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil Público nº 000061-246/2020.
SEI Nº 19.21.0730.0008440/2022-73. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 000313-435/2022.
SEI Nº 19.21.0108.0008444/2022-80. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo da Notícia de Fato nº 05/2022 (SIMP 000007-174/2022).
SEI Nº 19.21.0182.0008447/2022-53. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ELESBÃO VELOSO-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 000229-168/2022.
SEI Nº 19.21.0254.0008443/2022-51. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO-PI. Assunto: comunicação de Instauração
de Inquérito Civil Público nº 000165-150/2022.
SEI Nº 19.21.0706.0008452/2022-12. Origem: 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 002187-369/2021.
SEI Nº 19.21.0186.0008453/2022-25. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Inquérito
Civil Púbico nº 000133-199/2017.
SEI Nº 19.21.0186.0008455/2022-68. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 000198-199/2022.
SEI Nº 19.21.0167.0008454/2022-89. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público nº 000175-030/2019.
SEI Nº 19.21.0161.0008446/2022-07. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 000021-094/2020.
SEI Nº 19.21.0225.0008461/2022-97. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOSÉ DE FREITAS-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 000064-059/2022.
SEI Nº 19.21.0108.0008465/2022-95. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo de conclusão da Inquérito Civil nº 10/2019 (SIMP 000089-174/2019).
SEI Nº 19.21.0101.0008462/2022-87. Origem: 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000009-111/2022.
SEI Nº 19.21.0115.0008468/2022-06. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000089-188/2016.
SEI Nº 19.21.0707.0008471/2022-66. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 000132-107/2020.
SEI Nº 19.21.0108.0008470/2022-57. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo de conclusão do Procedimento Preparatório nº 005/2021 (SIMP 000054-174/2021).
SEI Nº 19.21.0167.0008469/2022-72. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público nº 000172-030/2019.
SEI Nº 19.21.0704.0008475/2022-03. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação
de instauração do Procedimento Administrativo nº 0000095-184/2019.
SEI Nº 19.21.0707.0008481/2022-87. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil nº 000148-107/2020.
SEI Nº 19.21.0736.0008486/2022-02. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo nº 000053-101/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0008490/2022-87. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público nº 000100-030/2018.
SEI Nº 19.21.0707.0008269/2022-88. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 05/2019 (SIMP 000082-107/2019).
SEI Nº 19.21.0167.0008494/2022-76. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Inquérito Civil Público nº 000197-030/2019.
SEI Nº 19.21.0736.0008497/2022-93. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 000060-101/2021.
SEI Nº 19.21.0417.0008495/2022-82. Origem: GERCOG-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito Civil Público nº 000003215/2017.
SEI Nº 19.21.0707.0008272/2022-07. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 04/2020 (SIMP 000087-107/2019).
Página 5

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1081 Disponibilização: Segunda-feira, 25 de Abril de 2022 Publicação: Terça-feira, 26 de Abril de 2022

SEI Nº 19.21.0707.0008274/2022-50. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 05/2020 (SIMP 000088-107/2019).
SEI Nº 19.21.0707.0008276/2022-93. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 06/2020 (SIMP 000089-107/2019).
SEI Nº 19.21.0707.0008312/2022-91. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Inquérito Civil nº 000107-107/2019.
SEI Nº 19.21.0700.0008498/2022-24. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000430-361/2020.
SEI Nº 19.21.0707.0008306/2022-59. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 13/2021 (SIMP 000126-107/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0008304/2022-16. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 15/2020 (SIMP 000191-107/2020).
SEI Nº 19.21.0707.0008321/2022-42. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 18/2022 (SIMP 0000617-107/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0008329/2022-20. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 19/2022 (SIMP 0000627-107/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0008502/2022-13. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 000661-361/2020.
SEI Nº 19.21.0417.0008505/2022-06. Origem: GERCOG-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito Civil Público nº 000049-215/2020.
SEI Nº 19.21.0211.0008232/2022-88. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO-PI. Assunto: comunicação de
oferecimento de Denúncia nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 000156-141/2016.
SEI Nº 19.21.0700.0008520/2022-12. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 000160-088/2015.
SEI Nº 19.21.0705.0008523/2022-50. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 13/2021 (SIMP 000921-368/2021).
SEI Nº 19.21.0115.0008529/2022-08. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 00900-188/2019.
SEI Nº 19.21.0160.0008530/2022-82. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: comunicação de prorrogação
de prazo do Procedimento Administrativo nº 16/2020 (SIMP 000321-201/2020).
SEI Nº 19.21.0167.0008526/2022-85. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração da
Notícia de Fato nº 000328-426/2022.
SEI Nº 19.21.0167.0008532/2022-20. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil Público nº 000181-030/2019.
SEI Nº 19.21.0149.0008534/2022-42. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório nº 000157-163/2017.
SEI Nº 19.21.0700.0008543/2022-70. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório nº 001195-361/2021.
SEI Nº 19.21.0243.0008549/2022-70. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo da Presente investigação nº 000031-242/2018.
SEI Nº 19.21.0700.0009979/2022-98. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 000041-421/2020.
SEI Nº 19.21.0186.0009948/2022-12. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 001493-199/2020.
SEI Nº 19.21.0243.0009982/2022-82. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 001104-434/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0009995/2022-31. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 000035-101/2020.
SEI Nº 19.21.0730.0009994/2022-19. Origem: PROMOTORIA DA COMARCA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 000569-184/2020.
SEI Nº 19.21.0369.0009997/2022-18. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Inquérito Civil Público nº 04/2022 (SIMP 000504-310/2021).
SEI Nº 19.21.0704.0010004/2022-42. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento da Notícia de Fato nº 000539-435/2021.
SEI Nº 19.21.0369.0010010/2022-55. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Inquérito Civil Público nº 015/2019, SIMP Nº 000036-097/2018.
SEI Nº 19.21.0262.0010011/2022-81. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento administrativo nº 000125-161/2022.
SEI Nº19.21.0204.0010019/2022-56. Origem: 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000218-426/2022.
SEI Nº 19.21.0707.0010028/2022-28. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000621-107/2021.
SEI Nº 19.21.0707.0009451/2022-87. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 000041-107/2022.
SEI Nº 19.21.0167.0010033/2022-39. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Preparatório nº 053/2021 (SIMP: 000064-027/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0010036/2022-06. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 000656-107/2021.
SEI Nº 19.21.0094.0010037/2022-56. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMARANTE-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 05/2022.
SEI Nº 19.21.0706.0010041/2022-80. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação da
Notícia de Fato nº 001719-369/2021.
SEI Nº 19.21.0208.0010043/2022-27. Origem: 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Procedimento Administrativo nº 000107-029/2018.
SEI Nº 19.21.0208.0010046/2022-43. Origem: 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo do Inquérito Civil nº 000104-029/2019.
SEI Nº 19.21.0707.0009971/2022-15. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo n.º 17/2020 (SIMP nº 000195-107/2020).
SEI Nº 19.21.0707.0009998/2022-62. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
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Inquérito Civil nº 29/2022 (SIMP 000194-426/2021).
SEI Nº 19.21.0144.0010051/2022-92. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INHUMA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000623-230/2019.
SEI Nº 19.21.0208.0010064/2022-42. Origem: 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração de
Inquérito Civil nº 000006-383/2021.
SEI Nº 19.21.0149.0010067/2022-70. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 000115-164/2017.
SEI Nº 19.21.0700.0010068/2022-23. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000361-089/2019.
SEI Nº 19.21.0700.0010069/2022-93. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia
de Fato nº 002859-361/2021.
SEI Nº 19.21.0738.0010073/2022-94. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 002186-369/2021.
SEI Nº 19.21.0262.0010075/2022-02. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de
conversão da Notícia de Fato nº 001046-161/2021 em Procedimento Administrativo.
SEI Nº 19.21.0730.0010078/2022-79. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 000008-063/2020.
SEI Nº 19.21.0738.0010079/2022-29. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 002189-369/2021.
SEI Nº 19.21.0707.0009446/2022-28. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Inquérito Civil nº 000041-107/2022.
SEI Nº 19.21.0328.0010328/2022-38. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 000230-156/2020.
SEI Nº 19.21.0706.0010347/2022-63. Origem: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 003308-369/2021.
SEI Nº 19.21.0115.0010353/2022-36. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: comunicação de
conversão da Notícia de Fato nº 000627-188/2020 em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público.
SEI Nº 19.21.0707.0010322/2022-44. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 13/2022 (SIMP 000051-107/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0010292/2022-78. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 09/2022 (SIMP 000047-107/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0010312/2022-23. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 11/2022 (SIMP 000049-107/2021).
SEI Nº 19.21.0330.0010355/2022-55. Origem: GAECO-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo nº 010/2022
(SIMP 000003-216/2022).
SEI Nº 19.21.0330.0010357/2022-98. Origem: GAECO-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo nº 016/2022
(SIMP 000189-216/2021).
SEI Nº 19.21.0167.0010358/2022-91. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de instauração da
Notícia de Fato nº 38/2022 (SIMP 000231-426/2022).
SEI Nº 19.21.0330.0010360/2022-17. Origem: GAECO-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento Administrativo nº 018/2022
(SIMP 000182-216/2021).
SEI Nº 19.21.0167.0010361/2022-10. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 36/2020 (SIMP 000053-030/2020).
SEI Nº 19.21.0352.0010365/2022-37. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Inquérito Civil Público nº 01/2022.
SEI Nº 19.21.0171.0010366/2022-09. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI. Assunto: comunicação de arquivamento
do Procedimento Administrativo nº 000094-221/2021.
SEI Nº 19.21.0352.0010367/2022-80. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo nº 07/2022.
SEI Nº 19.21.0352.0010368/2022-53. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo nº 09/2022.
SEI Nº 19.21.0352.0010369/2022-26. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Investigatório Criminal nº 000210-293/2019.
SEI Nº 19.21.0378.0006344/2021-62. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração da
Notícia de Fato nº 000284-212/2021.
SEI Nº 19.21.0378.0006345/2021-35. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração da
Notícia de Fato nº 000285-212/2021.
SEI Nº 19.21.0195.0010370/2022-26. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FRONTEIRAS-PI. Assunto: comunicação de Instauração de
Procedimento Administrativo nº 000081-212/2022.
SEI Nº 19.21.0352.0010363/2022-91. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Inquérito Civil nº 03/2022.
SEI Nº 19.21.0700.0010869/2022-27. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000027-088/2022.
SEI Nº 19.21.0706.0010870/2022-07. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVIL DA COMARCA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação
de prorrogação de prazo da Notícia de Fato nº 003949-369/2021.
SEI Nº 19.21.0108.0010872/2022-96. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação do
prazo da Notícia de Fato nº 09/2022 (SIMP 000019-174/2022).
SEI Nº 19.21.0171.0010878/2022-56. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo do Inquérito Civil nº 000497-221/2019.
SEI Nº 19.21.0706.0010881/2022-98. Origem: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 000378-426/2021.
SEI Nº 19.21.0705.0010880/2022-43. Origem: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 001686-368/2021.
SEI Nº 19.21.0707.0010769/2022-03. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo
do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 81/2021 (SIMP 000192-107/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0010887/2022-26. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de instauração do Inquérito
Civil nº 000367-361/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0010375/2022-76. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do
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Procedimento Administrativo nº 001200-361/2020.
SEI Nº 19.21.0707.0010376/2022-41. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000048-107/2022.
SEI Nº 19.21.0103.0010377/2022-53. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento do
Inquérito Civil Público nº 114/2019 (SIMP 000158-027/2019).
SEI Nº 19.21.0707.0010378/2022-84. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000050-107/2022.
SEI Nº 19.21.0707.0010380/2022-30. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: comunicação de instauração do
Procedimento Administrativo nº 000046-107/2022.
SEI Nº 19.21.0352.0010382/2022-63. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI. Assunto: comunicação de
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo nº 000405-293/2019.
SEI Nº 19.21.0115.0010384/2022-72. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo nº 609-188/2021.
SEI Nº 19.21.0138.0010386/2022-61. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Investigatório Criminal nº 001226-255/2021.
SEI Nº 19.21.0254.0010383/2022-51. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DEMERVAL LOBÃO-PI. Assunto: comunicação
de instauração do Procedimento Administrativo nº 09/2022 (SIMP 000200-150/2022).
SEI Nº 19.21.0254.0010390/2022-56. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DEMERVAL LOBÃO-PI. Assunto: comunicação
de instauração do Procedimento Administrativo nº 08/2022 (SIMP 000199-150/2022).
SEI Nº 19.21.0115.0010396/2022-39. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo nº 000592-188/2020.
SEI Nº 19.21.0254.0010394/2022-45. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DEMERVAL LOBÃO-PI. Assunto: comunicação
de instauração do Procedimento Administrativo nº 08/2022 (SIMP 000199-150/2022).
SEI Nº 19.21.0730.0010397/2022-02. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Inquérito Civil nº 000022-308/2019.
SEI Nº 19.21.0115.0010402/2022-71. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: comunicação de
instauração do Procedimento Administrativo nº 000533-188/2021.
SEI Nº 19.21.0738.0010401/2022-65. Origem: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: comunicação de arquivamento da
Notícia de Fato nº 003752-369/2021.
SEI Nº 19.21.0625.0010404/2022-30. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI. Assunto: comunicação de expedição
da Recomendação Administrativa nº 11/2022, nos autos do Procedimento nº 000312-177/2021.
SEI Nº 19.21.0254.0010398/2022-34. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DEMERVAL LOBÃO-PI. Assunto: comunicação
de instauração do Procedimento Administrativo nº 09/2022 (SIMP 000200-150/2022).
SEI Nº 19.21.0736.0010408/2022-03. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: comunicação de
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 000107-101/2021.
SEI Nº 19.21.0198.0009392/2022-03. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil
Público nº 003/2019 (SIMP 000237-197/2019).
SEI Nº 19.21.0700.0009395/2022-55. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 000300-088/2017.
SEI Nº 19.21.0115.0009390/2022-41. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: prorrogação de prazo
do Inquérito Civil Público nº 042/2016 (SIMP 000002-189/2017).
SEI Nº 19.21.0167.0009389/2022-64. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 04/2021 (SIMP 000101-030/2021).
SEI Nº 19.21.0186.0009384/2022-11. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 002/2021 (SIMP 000038-199/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0009239/2022-96. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000037-370/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0009241/2022-42. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 000026-088/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0009243/2022-85. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000075-370/2020.
SEI Nº 19.21.0075.0009245/2022-94. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 04/2021 (SIMP 000257-191/2021).
SEI Nº 19.21.0103.0009251/2022-94. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil
Público nº 29/2016 (SIMP 000156-027/2016).
SEI Nº 19.21.0088.0009183/2022-21. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 000434-172/2015.
SEI Nº 19.21.0088.0009182/2022-48. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 0000157-172/2019.
SEI Nº 19.21.0088.0009094/2022-96. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 000045-172/2017.
SEI Nº 19.21.0088.0009092/2022-53. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 000044-172/2017.
SEI Nº 19.21.00880.0009076/2022-97. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 000007-172/2017.
SEI Nº 19.21.0088.0008946/2022-18. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 000001-022/2016.
SEI Nº 19.21.0088.0008929/2022-89. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 000066-172/2017.
SEI Nº 19.21.0161.0008692/2022-58. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 01/2021 (SIMP 000075-096/2020).
SEI Nº 19.21.0161.0008687/2022-96. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 01/2016 (SIMP 000023-094/2017).
SEI Nº 19.21.0088.0008678/2022-76. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 000053-172/2016.
SEI Nº 19.21.0319.0009386/2022-96. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 07/2022 (SIMP 000262-144/2021).
SEI Nº 19.21.0262.0009040/2022-11. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: instauração de Procedimento Administrativo
Página 8

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1081 Disponibilização: Segunda-feira, 25 de Abril de 2022 Publicação: Terça-feira, 26 de Abril de 2022

nº 09/2022 (SIMP 000096-161/2022).
SEI Nº 19.21.0417.0008656/2022-03. Origem: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE COMBATE À
GRILAGEM-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil Público nº 001/2017 (SIMP 000003-215/2017).
SEI Nº 19.21.0243.0009422/2022-70. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 000110-434/2022.
SEI Nº 19.21.0730.0009410/2022-73. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto:
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 000403-184/2021.
SEI Nº 19.21.0208.0009413/2022-62. Origem: 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000030-383/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0009412/2022-81. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 025/2021 (SIMP 000022-088/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0009411/2022-11. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil
Público nº 50/2017 (SIMP 000095-088/2015).
SEI Nº 19.21.0736.0009406/2022-91. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento da
Notícia de Fato nº 000184-101/2021.
SEI Nº 19.21.0243.0009402/2022-28. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 000109-434/2022.
SEI Nº 19.21.0243.0009250/2022-58. Origem: Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus-PI. Assunto: arquivamento parcial do Inquérito
Civil Público nº 000077-081/2018.
SEI Nº 19.21.0700.0009264/2022-03. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000077-370/2020.
SEI Nº 19.21.0736.0008418/2022-92. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000020-101/2021.
SEI Nº 19.21.0171.0009268/2022-70. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI. Assunto: arquivamento dos
Procedimentos Administrativos nº 15/2020, nº 16/2020, nº 17/2020 (SIMP 000170-221/2020; 000171-221/2020; 000172-221/2020).
SEI Nº 19.21.0243.0009267/2022-84. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 000076-242/2018.
SEI Nº 19.21.0243.0009270/2022-03. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Inquérito Civil nº 000101-081/2017.
SEI Nº 19.21.0243.0009274/2022-89. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 000102-081/2018.
SEI Nº 19.21.0103.0009276/2022-98. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil
Público nº 62/2020 (SIMP 000021-027/2019).
SEI Nº 19.21.0118.0009278/2022-13. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil nº
001/2019 (SIMP 000155-034/2018).
SEI Nº 19.21.0198.0009277/2022-04. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA-PI. Assunto: prorrogação do prazo do
Procedimento Preparatório nº 12/2017 (SIMP 000433-197/2021).
SEI Nº 19.21.0708.0009614/2022-36. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: instauração de
Inquérito Civil Público nº 000489-100/2022.
SEI Nº 19.21.0103.0009624/2022-14. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento de Inquérito Civil
Público nº 105/2019 (SIMP 000145-027/2019).
SEI Nº 19.21.0738.0009632/2022-70. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da
Notícia de Fato nº 002982-369/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0009635/2022-74. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 000513-361/2022.
SEI Nº 19.21.0103.0009638/2022-24. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração da Notícia de Fato nº
17/2022 (SIMP 000392-027/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0009634/2022-04. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000099-421/2020.
SEI Nº 19.21.0171.0009636/2022-28. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI. Assunto: prorrogação de Inquérito Civil nº
24/2017 (SIMP 000691-221/2019).
SEI Nº 19.21.0736.0009642/2022-24. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: declínio de atribuição
da Notícia de Fato nº 000028-101/2022.
SEI Nº 19.21.0369.0009641/2022-27. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 001/2021 (SIMP 001660-310/2019).
SEI Nº 19.21.0208.0009643/2022-60. Origem: 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 000084-426/2021.
SEI Nº 19.21.0115.0009646/2022-16. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI. Assunto: arquivamento Inquérito Civil
Público nº 000030-189/2016.
SEI Nº 19.21.0700.0009649/2022-84. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 000232-088/2017.
SEI Nº 19.21.0736.0009651/2022-72. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: prorrogação do prazo
da Notícia de Fato nº 000201-100/2022.
SEI Nº 19.21.0700.0009650/2022-57. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 023/2022 (SIMP 000135-089/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0009656/2022-89. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 000041-091/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0009661/2022-51. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 003162-361/2021.
SEI Nº 19.21.0262.0009663/2022-68. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório nº 03/2022 (SIMP 000111-426/2022).
SEI Nº 19.21.0730.0009664/2022-05. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 000211-435/2022.
SEI Nº 19.21.0705.0009668/2022-78. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 49/2021 (SIMP 000402-293/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0009671/2022-72. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação do prazo do presente
Procedimento Administrativo nº 000180-088/2019.
SEI Nº 19.21.0730.0009674/2022-26. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
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Inquérito Civil nº 000160-063/2016.
SEI Nº 19.21.0369.0009680/2022-41. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 16/2022 (SIMP 000523-310/2021).
SEI Nº 19.21.0171.0009691/2022-95. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI. Assunto: prorrogação de Procedimento
Investigatório Criminal nº 002/2017 (SIMP 000734-221/2019).
SEI Nº 19.21.0126.0009699/2022-69. Origem: 42ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: ajuizamento de ação do
Procedimento Preparatório nº 000001-024/2022.
SEI Nº 19.21.0700.0009705/2022-27. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 002915-361/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0009706/2022-97. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 002841-361/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0009709/2022-16. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 000228-088/2019.
SEI Nº 19.21.0700.0009710/2022-86. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 000469-361/2020.
SEI Nº 19.21.0708.0009713/2022-79. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 000001-101/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0009715/2022-25. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 000128-101/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0009717/2022-68. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 000094-101/2020.
SEI Nº 19.21.0138.0009719/2022-28. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 04/2022 (SIMP 000117-255/2022).
SEI Nº 19.21.0703.0009711/2022-14. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRAS-PI. Assunto: instauração dos
seguintes procedimentos: Procedimento Administrativo nº 23/2022 (SIMP 000689-138/2021); Procedimento Administrativo nº 21/2022 (SIMP
000817-138/2021); Procedimento Administrativo nº 22/2022 (SIMP 000973-138/2021); Procedimento Administrativo nº 26/2022 (SIMP 001623138/2021); Procedimento Administrativo nº 25/2022 (SIMP 000043-214/2021); Procedimento Administrativo nº 24/2022 (SIMP 001227-138/2021);
Procedimento Administrativo nº 18/2022 (SIMP 001483-138/2021); Procedimento Administrativo nº 17/2022 (SIMP 001450-138/2021);
Procedimento Administrativo nº 19/2022 (SIMP 000040-214/2021); Procedimento Administrativo nº 20/2022 (SIMP 001394-138/2021);
Procedimento Administrativo nº 01/2022 (SIMP 000784-138/2021); Procedimento Administrativo nº 03/2022 (SIMP 001348-138/2021);
Procedimento Administrativo nº 07/2022 (SIMP 000689-138/2021); Procedimento Administrativo nº 10/2022 (SIMP 001324-138/2021);
Procedimento Administrativo nº 11/2022 (SIMP 000889-138/2021); Procedimento Administrativo nº 16/2022 (SIMP 001558-138/2021);
Procedimento Administrativo nº 77/2021 (SIMP 000041-139/2021).
SEI Nº 19.21.0708.0009722/2022-30. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000086-101/2021.
SEI Nº 19.21.0323.0009723/2022-55. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: prorrogação de prazo de
investigação do Procedimento Investigatório Criminal nº 002/2021 (SIMP 000238-173/2021).
SEI Nº 19.21.0708.0009725/2022-46. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000056-101/2020.
SEI Nº 19.21.0708.0009727/2022-89. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000036-101/2021.
SEI Nº 19.21.0138.0009726/2022-33. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 03/2022 (SIMP 000116-255/2022).
SEI Nº 19.21.0624.0009701/2022-14. Origem: 1ª PROMOTORIA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: prorrogação da Notícia de Fato nº
13/2022 (SIMP 000488-191/2021).
SEI Nº 19.21.0149.0009735/2022-13. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório nº 23/2022 (SIMP 000490-164/2021).
SEI Nº 19.21.0730.0009747/2022-92. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: arquivamento da
Notícia de Fato nº 000841-435/2021.
SEI Nº 19.21.0738.0009744/2022-53. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
000589-369/2019.
SEI Nº 19.21.0700.0009752/2022-19. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto:
prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo 000326-089/2019.
SEI Nº 19.21.0103.0009756/2022-39. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil
Público nº 17/2020 (SIMP 000184-027/2019).
SEI Nº 19.21.0700.0009772/2022-61. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 000368-088/2019.
SEI Nº 19.21.0708.0009771/2022-65. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo nº 000065-101/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0009777/2022-64. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração da Notícia De Fato nº
034/2022 (SIMP 000401-426/2022).
SEI Nº 19.21.0708.00014413/2021-58. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: prorrogação de
prazo do Procedimento Administrativo nº 000173-101/2020.
SEI Nº 19.21.0708.0014410/2021-42. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 001269-100/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0014407/2021-26. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Floriano-PI. Assunto: instauração dos
Procedimentos Administrativos: nº 000135-101/2021 e o nº 000136-101/2021.
SEI Nº 19.21.0707.0014384/2021-80. Origem: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 19/2021 (SIMP 000089-109/2021).
SEI Nº 19.21.0369.0014408/2021-40. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 50/2021 (SIMP 000206-310/2021).
SEI Nº 19.21.0167.0014402/2021-31. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil
Público nº 69/2019 (SIMP 000132-030/2019).
SEI Nº 19.21.0262.0014399/2021-45. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: Recomendação Ministerial nº 34/2021 (SIMP
000350-161/2021).
SEI Nº 19.21.0310.0014393/2021-69. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil
nº 39/2019 (SIMP 000613-206/2019).
SEI Nº 19.21.0700.0014391/2021-93. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: Recomendação nº 20/2021 (SIMP
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003353-361/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0014388/2021-77. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 003353-361/2021.
SEI Nº 19.21.0089.0011149/2021-83. Origem: 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo de Auxílio nº 26/2021.
SEI Nº 19.21.0112.0014367/2021-55. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000507-145/2019.
SEI Nº 19.21.0703.0011611/2021-30. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI. Assunto:
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 18/2018 (SIMP 000410-140/2021).
SEI Nº 19.21.0118.0014255/2021-79. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 049/2020 (SIMP 000117-034/2020).
SEI Nº 19.21.0118.0014237/2021-80. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 032/2020 (SIMP 000033-034/2020).
SEI Nº 19.21.0700.0014378/2021-56. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento
Administrativo nº 000428-361/2020.
SEI Nº 19.21.0103.0008193/2022-45. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: realização de Audiência Pública nº
000010-027/2022.
SEI Nº 19.21.0700.0009847/2022-73. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 000104-088/2021.
SEI Nº 19.21.0330.0009848/2022-67. Origem: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO-PI. Assunto:
arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº 009/2022 (SIMP 000006-216/2022).
SEI Nº 19.21.0708.0009845/2022-07. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 000185-101/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0009846/2022-03. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 001217-361/2021.
SEI Nº 19.21.0330.0009844/2022-78. Origem: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO-PI. Assunto:
arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº 04/2022 (SIMP 000183-216/2021).
SEI Nº 19.21.0118.0009855/2022-51. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil nº
005/2020 (SIMP 000167-034/2019).
SEI Nº 19.21.0738.0009920/2022-54. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da
Notícia De Fato nº 002035-369/2021.
SEI Nº 19.21.0149.0009917/2022-46. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº
001/2018 (SIMP 000009-164/2018).
SEI Nº 19.21.0149.0009916/2022-73. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Preparatório nº 24/2021 (SIMP 000245-164/2021).
SEI Nº 19.21.0149.0009914/2022-30. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Preparatório nº 27/2021 (SIMP 000210-164/2021).
SEI Nº 19.21.0705.0009911/2022-16. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 36/2021 (SIMP 000549-368/2021).
SEI Nº 19.21.0705.0009885/2022-39. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 175/2017 (SIMP 000433-076/2017).
SEI Nº 19.21.0181.0009896/2022-36. Origem: 45ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento no Procedimento
Administrativo nº 45/2021-PI.(SIMP 000063-340/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0009892/2022-22. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 071/2020 (SIMP 000153-424/2020).
SEI Nº 19.21.0115.0009888/2022-78. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000049-276/2017.
SEI Nº 19.21.0167.0009879/2022-26. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Preparatório nº 047/2021 (SIMP 000071-030/2021).
SEI Nº 19.21.0330.0009875/2022-17. Origem: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO-PI. Assunto:
arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº 007/2022 (SIMP 000007-216/2022).
SEI Nº 19.21.0254.0009869/2022-58. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DEMERVAL LOBÃO-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Preparatório nº 004/2022 (SIMP 000190-150/2022).
SEI Nº 19.21.0330.0009858/2022-88. Origem: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO-PI. Assunto:
arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº 008/2022 (SIMP 000004-216/2022).
SEI Nº 19.21.0704.0009856/2022-61. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de
Fato nº 000413-184/2017.
SEI Nº 19.21.0730.0009853/2022-43. Origem: PROMOTORIA DA COMARCA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil
Público nº 03/2022 (SIMP 000152-184/2016).
SEI Nº 19.21.0115.0009835/2022-54. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: prorrogação do
inquérito civil público nº 013/2013 (SIMP 000041-189/2016).
SEI Nº 19.21.0171.0009839/2022-76. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI. Assunto: prorrogação de Inquérito Civil nº
023/2015 (SIMP 000347- 221/2019).
SEI Nº 19.21.0167.0009834/2022-77. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil
Público nº 003/2021 (SIMP 000010-030/2021).
SEI Nº 19.21.0171.0009830/2022-28. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI. Assunto: prorrogação de Inquérito Civil nº
008/2016 (SIMP 000629- 221/2019).
SEI Nº 19.21.0736.0009831/2022-62. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: instauração de
Notícia de Fato nº 000516-100/2022.
SEI Nº 19.21.0700.0009833/2022-63. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº 002121361/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0009827/2022-08. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000191-101/2020.
SEI Nº 19.21.0167.0009825/2022-29. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração de Notícia de Fato nº
037/2022 (SIMP 000174-426/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0009823/2022-42. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 020/2022 (SIMP 000677-361/2022).
SEI Nº 19.21.0204.0009813/2022-89. Origem: 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
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01/2022 (SIMP 000251- 426/2021).
SEI Nº 19.21.0330.0009811/2022-96. Origem: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO-PI. Assunto:
arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº 74/2021 (SIMP 000180-216/2021).
SEI Nº 19.21.0208.0009808/2022-67. Origem: 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: declínio de atribuição nº 000248426/2022.
SEI Nº 19.21.0708.0009806/2022-90. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 000189-101/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0009810/2022-05. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação do prazo de Inquérito Civil
Público nº 25/2016 (SIMP 000031-088/2016).
SEI Nº 19.21.0167.0009805/2022-84. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório nº 000010-030/2022.
SEI Nº 19.21.0708.0009788/2022-91. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 000191-101/2021.
SEI Nº 19.21.0115.0009786/2022-19. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 000040-188/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0009282/2022-02. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 002866-361/2021.
SEI Nº 19.21.0704.0009280/2022-93. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de
Fato nº 000343-184/20217.
SEI Nº 19.21.0243.0009281/2022-94. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 000107-434/2022.
SEI Nº 19.21.0186.0009284/2022-92. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 10/2020 (SIMP 000386-199/2020).
SEI Nº 19.21.0171.0009285/2022-96. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000213-221/2021.
SEI Nº 19.21.0186.0009286/2022-38. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 11/2020 (SIMP 000387-199/2020).
SEI Nº 19.21.0700.0009287/2022-61. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 000511-361/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0009292/2022-30. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
000073-426/2021.
SEI Nº 19.21.0171.0009290/2022-58. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI. Assunto: arquivamentos dos seguintes
procedimentos: Procedimento Administrativo nº 000350-221/2020; Procedimento Administrativo nº 000357-221/2020; Procedimento
Administrativo nº 000486-221/2019; Notícia de Fato nº 000313-221/2021.
SEI Nº 19.21.0243.0009301/2022-39. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 000108-434/2022.
SEI Nº 19.21.0738.0009302/2022-56. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da
Notícia De Fato nº 001787-369/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0009308/2022-83. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito
Civil Público nº 000075-066/2018.
SEI Nº 19.21.0262.0009312/2022-39. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 19/2022 (SIMP 001118-161/2021).
SEI Nº 19.21.0118.0009315/2022-81. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito
Civil nº 001/2021 (SIMP 000111-034/2020).
SEI Nº 19.21.0706.0009316/2022-61. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de
Fato nº 003946-369/2021.
SEI Nº 19.21.0118.0009317/2022-27. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 009/2021 (SIMP 000011-034/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0009320/2022-43. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 000306-089/2020.
SEI Nº 19.21.0118.0009323/2022-59. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
042/2021 (SIMP 000319-426/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0009198/2022-31. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº 26/2022
(SIMP 0000057-426/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0009200/2022-74. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 05/2022 (SIMP 000110-107/2019).
SEI Nº 19.21.0183.0009327/2022-43. Origem: 01ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 10/2021 (SIMP 000432-160/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0009204/2022-63. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil
nº 21/2020 (SIMP 000106-107/2021).
SEI Nº 19.21.0198.0009333/2022-44. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório nº 04/2021 (SIMP 000878-197/2019).
SEI Nº 19.21.0700.0009352/2022-52. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 000012-088/2019.
SEI Nº 19.21.0700.0009353/2022-25. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 000588-090/2019.
SEI Nº 19.21.0700.0009354/2022-95. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 001815-361/2019.
SEI Nº 19.21.0700.0009355/2022-68. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento Preparatório
nº 001911-361/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0009356/2022-41. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº
000363-262/2018.
SEI Nº 19.21.0700.0009357/2022-14. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 000786-361/2022.
SEI Nº 19.21.0700.0009358/2022-84. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 000895-361/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0009359/2022-57. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 000244-089/2019.
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SEI Nº 19.21.0700.0009360/2022-30. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 000009-361/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0009361/2022-03. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 000258-089/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0009362/2022-73. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 000080-370/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0009364/2022-19. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 000011-088/2015.
SEI Nº 19.21.0700.0009365/2022-89. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 000169-088/2018.
SEI Nº 19.21.0700.0009366/2022-62. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 000310-088/2019.
SEI Nº 19.21.0709.0009369/2022-40. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI. Assunto:
arquivamento da Notícia de Fato nº 000024-083/2022.
SEI Nº 19.21.0709.0009371/2022-83. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI. Assunto:
arquivamento da Notícia de Fato nº 000667-083/2021.
SEI Nº 19.21.0709.0009372/2022-56. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI. Assunto:
arquivamento da Notícia de Fato nº 000669-083/2021.
SEI Nº 19.21.0709.0009373/2022-29. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI. Assunto:
arquivamento da Notícia de Fato nº 000670-083/2021.
SEI Nº 19.21.0709.0009374/2022-02. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI. Assunto:
arquivamento da Notícia de Fato nº 000671-083/2021.
SEI Nº 19.21.0186.0009380/2022-22. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 001/2021 (SIMP 000037-199/2021).
SEI Nº 19.21.0738.0009235/2022-22. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
003935-369/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0009234/2022-37. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº
000334-088/2019.
SEI Nº 19.21.0103.0009231/2022-52. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração da Notícia de Fato nº
16/2022 (SIMP 000415-426/2022).
SEI Nº 19.21.0730.0008705/2022-96. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto:
arquivamento da Notícia de Fato nº 000146-184/2018.
SEI Nº 19.21.0700.0008918/2022-33. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº 003014361/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0008920/2022-76. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento Preparatório
de Inquérito Civil nº 003076-361/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0008921/2022-49. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento Preparatório
de Inquérito Civil nº 003078-361/2021.
SEI Nº 19.21.0208.0008924/2022-73. Origem: 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000004-029/2019.
SEI Nº 19.21.0730.0008923/2022-30. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto:
arquivamento de Atendimento ao Público nº 000228-435/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0008925/2022-15. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: prorrogação do prazo
de Procedimento Administrativo nº 000056-101/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0008926/2022-18. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de
Fato nº 003312-369/2021.
SEI Nº 19.21.0160.0008927/2022-33. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: prorrogação do prazo da
Notícia de Fato nº 08/2022 (SIMP 000070-201/2022).
SEI Nº 19.21.0167.0008144/2022-20. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato de
nº 130/2021 (SIMP 000275-426/2021).
SEI Nº 19.21.0160.0008930/2022-49. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: prorrogação do prazo da
Notícia de Fato nº 02/2022 (SIMP 000001-201/2022).
SEI Nº 19.21.0730.0008932/2022-78. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto:
arquivamento da Notícia de Fato de nº 000304-184/2016.
SEI Nº 19.21.0730.0008934/2022-24. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de
Fato nº 000054-184/2019.
SEI Nº 19.21.0171.0008935/2022-40. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato
de nº 000258-221/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0008938/2022-13. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto:
arquivamento de Procedimento Administrativo nº 000342-184/2018.
SEI Nº 19.21.0730.0008941/2022-29. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil
Público nº 000043-184/2018.
SEI Nº 19.21.0708.0008943/2022-14. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 000129-101/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0008944/2022-45. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto:
arquivamento da Notícia de Fato nº 000414-184/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0008947/2022-61. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: instauração de
Procedimento Preparatório nº 04/2022 (SIMP 000033-184/2018).
SEI Nº 19.21.0160.0008948/2022-48. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: prorrogação do prazo da
Notícia de Fato nº 06/2022 (SIMP 000032-201/2022).
SEI Nº 19.21.0171.0008951/2022-93. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato
nº 000298-221/2021.
SEI Nº 19.21.0243.0008949/2022-37. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento
Administrativo nº 000066-081/2018.
SEI Nº 19.21.0262.0008959/2022-64. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: Recomendação Ministerial nº
07/2022 (SIMP 000606-161/2022).
SEI Nº 19.21.0730.0008960/2022-98. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto:
arquivamento de Notícia de Fato nº 000425-184/2020.
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SEI Nº 19.21.0254.0008662/2022-06. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEMERVAL LOBÃO-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório nº 02/2022 (SIMP 000185-150/2022).
SEI Nº 19.21.0160.0008963/2022-31. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: prorrogação do prazo da
Notícia de Fato nº 01/2022 (SIMP 000002-201/2022).
SEI Nº 19.21.0160.0008966/2022-47. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: prorrogação do prazo da
Notícia de Fato nº 03/2022 (SIMP 000048-201/2022).
SEI Nº 19.21.0211.0008927/2022-31. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 07/2021 (SIMP 000230-142/2021).
SEI Nº 19.21.0211.0008970/2022-47. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UNIÃO-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 08/2021 (SIMP 000261-142/2021).
SEI Nº 19.21.0160.0008972/2022-79. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: prorrogação do prazo da
Notícia de Fato nº 07/2022 (SIMP 000033-201/2022).
SEI Nº 19.21.0730.0008971/2022-92. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 00284-062/2018.
SEI Nº 19.21.0684.0008974/2022-22. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 21/2021 (SIMP 000168-246/2021).
SEI Nº 19.21.0323.0008977/2022-21. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia
de Fato nº 003/2022 (SIMP 000169-036/2021).
SEI Nº 19.21.0417.0008985/2022-44. Origem: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE COMBATE À
GRILAGEM-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil Público nº 002/2018 (SIMP 000059-025/2016).
SEI Nº 19.21.0625.0008990/2022-87. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 48/2020 (SIMP 000414-177/2020).
SEI Nº 19.21.0243.0008989/2022-24. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE BOM JESUS-PI. Assunto: arquivamento do
Inquérito Civil Público nº 03/2017 (SIMP 000152-082/2017).
SEI Nº 19.21.0369.0008994/2022-36. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 11/2022 (SIMP 000449-310/2021).
SEI Nº 19.21.0708.0008996/2022-38. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000257-101/2019.
SEI Nº 19.21.0144.0009002/2022-91. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INHUMA-PI. Assunto: prorrogação do prazo Inquérito Civil
Público nº 20/2021 (SIMP 000071-230/2020).
SEI Nº 19.21.0706.0009001/2022-30. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório nº 003190-369/2021.
SEI Nº 19.21.0160.0009007/2022-07. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil
nº 01/2022 (SIMP 000462-201/2021).
SEI Nº 19.21.0160.0009010/2022-23. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil
nº 02/2022 (SIMP 000557-201/2021).
SEI Nº 19.21.0160.0009015/2022-85. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil
nº 03/2021 (SIMP 000599-201/2021).
SEI Nº 19.21.0706.0009014/2022-67. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório nº 002001-369/2021.
SEI Nº 19.21.0417.0008992/2022-49. Origem: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE COMBATE À
GRILAGEM-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº 012/2021 (SIMP 000041-215/2021).
SEI Nº 19.21.0160.0009019/2022-71. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil
nº 04/2022 (SIMP 000402-201/2021).
SEI Nº 19.21.0369.0009016/2022-24. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 12/2022 (SIMP 000461-310/2021).
SEI Nº 19.21.0262.0009027/2022-71. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA-PI. Assunto: arquivamento de
procedimento administrativo nº 03/2022 (SIMP 000422-426/2021).
SEI Nº 19.21.0340.0009028/2022-38. Origem: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL-PI.
Assunto: Recomendação Integrada nº 01/2022 (SIMP 000120-225/2020.).
SEI Nº 19.21.0369.0009033/2022-50. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 14/2022 (SIMP 000499-310/2021).
SEI Nº 19.21.0167.0009042/2022-24. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil Público
nº 86/2021 (SIMP 000048-383/2021).
SEI Nº 19.21.0090.0009041/2022-42. Origem: 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do prazo de conclusão
do Procedimento Administrativo nº 43/2018 (SIMP 000106-029/2018).
SEI Nº 19.21.0090.0009043/2022-85. Origem: 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: virtualização do Procedimento
Administrativo nº 43/2018 (SIMP 000106-029/2018).
SEI Nº 19.21.0171.0009045/2022-77. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato
nº 000299-221/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0009046/2022-69. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 028/2021 (SIMP 000027-088/2020).
SEI Nº 19.21.0700.0009047/2022-42. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 002254-361/2020.
SEI Nº 19.21.0090.0009048/2022-47. Origem: 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 000116-383/2021.
SEI Nº 19.21.0090.0009050/2022-90. Origem: 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 000132-383/2021.
SEI Nº 19.21.0088.0009059/2022-71. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil nº
000161-172/2017.
SEI Nº 19.21.0088.0009061/2022-17. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil nº
000247-172/2015.
SEI Nº 19.21.0088.0009063/2022-60. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil nº
000159-172/2019.
SEI Nº 19.21.0088.0009064/2022-33. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil nº
000119-172/2015.
SEI Nº 19.21.0088.0009060/2022-44. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil nº
000131-172/2018.
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SEI Nº 19.21.0700.0009067/2022-84. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 000190-088/2015.
SEI Nº 19.21.0700.0009068/2022-57. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 21/2020 (SIMP 000385-088/2019).
SEI Nº 19.21.0323.0009071/2022-05. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia
de Fato nº 004/2022 (SIMP 000070-173/2022).
SEI Nº 19.21.0738.0008897/2022-30. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da
Notícia de Fato nº 002949-369/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0009073/2022-54. Origem: PROMOTORIA DA COMARCA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de
Fato nº 000019-184/2022.
SEI Nº 19.21.0118.0009075/2022-62. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 019/2021 (SIMP 000002-034/2021).
SEI Nº 19.21.0738.0008870/2022-80. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da
Notícia de Fato nº 000129-426/2021.
SEI Nº 19.21.0738.0008700/2022-14. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
004257-369/2021.
SEI Nº 19.21.0738.0008416/2022-19. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
002890-369/2021.
SEI Nº 19.21.0738.0008301/2022-. Origem: 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
000326-369/2022.
SEI Nº 19.21.0738.0008140/2022-02. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
000180-369/2022.
SEI Nº 19.21.0738.0007983/2022-70. Origem: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
000011-372/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0009077/2022-08. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº
04/2021.
SEI Nº 19.21.0738.0007884/2022-27. Origem: 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
000097-426/2022.
SEI Nº 19.21.0700.0009080/2022-24. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação do Procedimento
Administrativo nº 000881-361/2020.
SEI Nº 19.21.0625.0009084/2022-71. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Preparatório De Inquérito Civil Público nº 000635-177/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0009082/2022-11. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório nº 000013-030/2022.
SEI Nº 19.21.0708.0009085/2022-60. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: instauração do
Inquérito Civil Público, conforme Portaria nº 179/2021.
SEI Nº 19.21.0243.0008218/2022-83. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE BOM JESUS-PI. Assunto: arquivamento de Inquérito
Civil Público nº 05/2021 (SIMP 000003-215/2020).
SEI Nº 19.21.0708.0009093/2022-38. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: prorrogação do prazo
de Procedimento Administrativo nº 000010-101/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0009100/2022-66. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação do prazo de Inquérito Civil nº
009/2021 (SIMP 001135-361/2020).
SEI Nº 19.21.0369.0009106/2022-19. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 13/2022 (SIMP 000497-310/2021).
SEI Nº 19.21.0625.0009107/2022-32. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 06/2022 (SIMP 000152-177/2022).
SEI Nº 19.21.0730.0009112/2022-68. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil
Público nº 000113-063/2019.
SEI Nº 19.21.0088.0009116/2022-84. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil nº
000115-172/2017.
SEI Nº 19.21.0088.0009119/2022-03. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil nº
000115-172/2017.
SEI Nº 19.21.0088.0009117/2022-57. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil nº
000138-172/2019.
SEI Nº 19.21.0730.0009120/2022-46. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil
Público nº 000137-435/2021.
SEI Nº 19.21.0118.0009122/2022-54. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil nº
006/2020 (SIMP 000168-034/2019).
SEI Nº 19.21.0115.0009121/2022-29. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 244-189/2016.
SEI Nº 19.21.0700.0009125/2022-70. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 001593-361/2020.
SEI Nº 19.21.0730.0009129/2022-94. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000198-308/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0009129/2022-94. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000198-308/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0009136/2022-64. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 000282-262/2018.
SEI Nº 19.21.0684.0009135/2022-40. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 05/2022 (SIMP 000044-215/2022).
SEI Nº 19.21.0115.0009135/2022-55. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000160-189/2016.
SEI Nº 19.21.0700.0009142/2022-96. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 001242-361/2019.
SEI Nº 19.21.0115.0008831/2022-02. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil
Público nº 012/2012 (SIMP 000106-189/2016).
SEI Nº 19.21.0198.0009144/2022-06. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUÍS CORREIA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Investigatório Criminal nº 001/2021 (SIMP 000195-197/2021).
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SEI Nº 19.21.0706.0009147/2022-65. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: instauração de Inquérito Civil nº
001209-369/2021.
SEI Nº 19.21.0149.0009099/2022-16. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI. Assunto: prorrogação de Inquérito Civil nº 18/2018
(SIMP 000398-164/2017).
SEI Nº 19.21.0088.0009151/2022-12. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil nº
000009-172/2017.
SEI Nº 19.21.0088.0009153/2022-55. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil nº
000044-172/2021.
SEI Nº 19.21.0104.0009160/2022-14. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUADALUPE-PI. Assunto: prorrogação do Procedimento
Administrativo nº 05/2021 (SIMP 000125-271/2021).
SEI Nº 19.21.0088.0009164/2022-49. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil nº
000016-172/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0009165/2022-64. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº
001305-369/2021.
SEI Nº 19.21.0088.0009170/2022-81. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Procedimento
Administrativo nº 000254-172/2020.
SEI Nº 19.21.0149.0009174/2022-28. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI. Assunto: prorrogação do Procedimento
Preparatório nº 26/2021 (SIMP 000208-164/2021).
SEI Nº 19.21.0369.0009177/2022-42. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito
Civil Público nº 002/2021 (SIMP 000242-310/2020).
SEI Nº 19.21.0104.0009179/2022-83. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUADALUPE-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil nº
06/2018 (SIMP 000441-271/2018).
SEI Nº 19.21.0088.0009184/2022-91. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do nº 000048172/2016.
SEI Nº 19.21.0088.0009187/2022-10. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil nº
000436-172/2015.
SEI Nº 19.21.0088.0009188/2022-80. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil nº
000202-172/2020.
SEI Nº 19.21.0104.0009190/2022-77. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUADALUPE-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 13/2021 (SIMP 000309-271/2021).
SEI Nº 19.21.0709.0009191/2022-93. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI. Assunto:
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 008/2021 (SIMP 000150-085/2021).
SEI Nº 19.21.0706.0009192/2022-14. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de
Fato nº 003195-369/2021.
SEI Nº 19.21.0088.0009193/2022-42. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000109- 172/2019.
SEI Nº 19.21.0088.0009194/2022-15. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil nº
000260-172/2020.
SEI Nº 19.21.0088.0009195/2022-85. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito Civil nº
000434-172/2015.
SEI Nº 19.21.0160.0009205/2022-93. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 03/2021 (SIMP 000030-201/2021).
SEI Nº 19.21.0160.0009260/2022-66. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 04/2021 (SIMP 000031-201/2021).
SEI Nº 19.21.0160.0009207/2022-39. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 01/2021 (SIMP 000028-201/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0009211/2022-76. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo
nº 001240-361/2020.
SEI Nº 19.21.0708.0009220/2022-04. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000035-101/2021.
SEI Nº 19.21.0138.0008653/2022-98. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI. Assunto: instauração do Inquérito
Civil Público nº 04/2022 (SIMP 000107-255/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0008657/2022-96. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 002/2022 (SIMP 003732-361/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0008660/2022-15. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento Preparatório
de Inquérito Civil nº 003134-361/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0008661/2022-85. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE PICOS-PI. Assunto: Termo de Ajustamento de
Conduta Wall Ferraz nº 001/2021 (SIMP 000358-088/2019).
SEI Nº 19.21.0700.0008666/2022-47. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000141-089/2019.
SEI Nº 19.21.0186.0008677/2022-88. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 09/2018 (SIMP 000730-199/2018).
SEI Nº 19.21.0352.0008679/2022-66. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito
Civil Público nº 01/2020 (SIMP 000330-293/2020).
SEI Nº 19.21.0103.0008683/2022-07. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Preparatório nº 012/2022 (SIMP 000012-027/2022).
SEI Nº 19.21.0730.0008681/2022-65. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto:
arquivamento da Notícia de Fato nº 000021-184/2022.
SEI Nº 19.21.0700.0008685/2022-19. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento Preparatório
nº 003132-361/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0008688/2022-70. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de
Fato nº 000234-184/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0008686/2022-27. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 000061-064/2020.
SEI Nº 19.21.0352.0008691/2022-33. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI. Assunto: prorrogação de
Procedimento Administrativo nº 18/2021 (SIMP 000102-156/2019).
SEI Nº 19.21.0730.0008695/2022-75. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto:
arquivamento de Notícia de Fato nº 000102-184/2017.
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SEI Nº 19.21.0700.0008697/2022-83. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração da Notícia de Fato nº
044/2021 (SIMP 001199-361/2021).
SEI Nº 19.21.0352.0008696/2022-92. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI. Assunto: prorrogação de Inquérito
Civil Público nº 08/2018 (SIMP 000164-293/2018).
SEI Nº 19.21.0118.0008701/2022-72. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 003/2021 (SIMP 000140-034/2020).
SEI Nº 19.21.0730.0008699/2022-64. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto:
arquivamento de Procedimento Administrativo nº 000104-184/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0008704/2022-88. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 002834-361/2021.
SEI Nº 19.21.0352.0008709/2022-32. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI. Assunto: prorrogação de Inquérito
Civil Público nº 09/2019 (SIMP 000543-293/2018).
SEI Nº 19.21.0700.0008710/2022-23. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 002/2020 (SIMP 000005-088/2020).
SEI Nº 19.21.0186.0008712/2022-16. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº 10/2022
(SIMP 000163-199/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0008715/2022-82. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 002843-361/2021.
SEI Nº 19.21.0243.0008707/2022-72. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI. Assunto: arquivamento do
Inquérito Civil Público nº 000035-242/2018.
SEI Nº 19.21.0700.0008720/2022-44. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 003107-361/2021.
SEI Nº 19.21.0349.0008718/2022-28. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito
Civil Público nº 000004-342/2018.
SEI Nº 19.21.0352.0008719/2022-53. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI. Assunto: prorrogação de Inquérito
Civil Público nº 27/2017 (SIMP 000514-293/2018).
SEI Nº 19.21.0160.0008716/2022-07. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: prorrogação de prazo
Procedimento Administrativo nº 01/2019 (SIMP 000012-201/2019).
SEI Nº 19.21.0138.0007345/2022-09. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 04/2018 (SIMP 000360-255/2018).
SEI Nº 19.21.0700.0017559/2021-14. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE Picos-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 000888-090/2019.
SEI Nº 19.21.0700.0007359/2022-28. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000844-361/2019.
SEI Nº 19.21.0705.0007383/2022-81. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 23/2021(SIMP 001187-368/2021).
SEI Nº 19.21.0186.0007404/2022-24. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº 000159199/2022.
SEI Nº 19.21.0708.0007408/2022-40. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000149-101/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0007411/2022-56. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000151-101/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0007426/2022-39. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: prorrogação de prazo
do Procedimento Administrativo nº 000189-101/2020.
SEI Nº 19.21.0160.0008702/2022-94. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Inquérito Civil Público nº 10/2018 (SIMP 000667-201/2018).
SEI Nº 19.21.0708.0007429/2022-55. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Preparatório nº 001639-100/2021.
SEI Nº 19.21.0115.0007439/2022-47. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000218-188/2020.
SEI Nº 19.21.0115.0007443/2022-36. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000217-188/2020.
SEI Nº 19.21.0115.0007445/2022-79. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000215-188/2020.
SEI Nº 19.21.0115.0007446/2022-52. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000213-188/2020.
SEI Nº 19.21.0115.0007447/2022-25. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000214-188/2020.
SEI Nº 19.21.0115.0007448/2022-95. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
000018-189/2019.
SEI Nº 19.21.0700.0007450/2022-93. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 023/2021 (SIMP 000020-088/2021).
SEI Nº 19.21.0708.0007451/2022-43. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Preparatório nº 001935-100/2021.
SEI Nº 19.21.0262.0007459/2022-18. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: comunicação de prorrogação de
prazo de Procedimento Administrativo nº 10/2021 (SIMP 000552-161/2020).
SEI Nº 19.21.0213.0007456/2022-58. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Investigatório Criminal nº 01/2019 (SIMP 000114-094/2018).
SEI Nº 19.21.0625.0007465/2022-37. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI. Assunto: instauração do Inquérito
Civil Público nº 000197-177/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0007471/2022-46. Origem: PROMOTORIA DA COMARCA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de
Fato nº 000253-435/2022.
SEI Nº 19.21.0684.0007466/2022-95. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI. Assunto: prorrogação do Procedimento
Administrativo nº 16/2019 (SIMP 000194-306/2019).
SEI Nº 19.21.0700.0007476/2022-70. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação do Procedimento
Administrativo nº 31/2020 (SIMP 000215-088/2020).
SEI Nº 19.21.0144.0007835/2022-75. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INHUMA-PI. Assunto: prorrogação de prazo de
Inquérito Civil Público nº 000096-230/2018.
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SEI Nº 19.21.0141.0007843/2022-98. Origem: 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil
Público nº 02/2016 (SIMP 000023-004/2016).
SEI Nº 19.21.0144.0006518/2022-35. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INHUMA-PI. Assunto: encerramento de Correição Anual
Interna na 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma-2022.
SEI Nº 19.21.0103.0007861/2022-85. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração da Notícia de Fato nº
13/2022 (SIMP 000250-426/2022).
SEI Nº 19.21.0167.0007871/2022-19. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração da Notícia de Fato nº
028/2022 (SIMP 000014-030/2022).
SEI Nº 19.21.0707.0007885/2022-77. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 02/2021 (SIMP 000016-107/2021).
SEI Nº 19.21.0706.0007888/2022-11. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Notícia de
Fato nº 000118-426/2021.
SEI Nº 19.21.0707.0007891/2022-12. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Inquérito Civil
nº 34/2018 (SIMP 000027-107/2018).
SEI Nº 19.21.0262.0007904/2022-31. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA-PI. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 59/2021 (SIMP 000698-161/2021).
SEI Nº 19.21.0103.0007905/2022-61. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração da Notícia de Fato nº
10/2022 (SIMP 000119-426/2022).
SEI Nº 19.21.0295.0007883/2022-06. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAGUÁ-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
000028-232/2022.
SEI Nº 19.21.0700.0007908/2022-46. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 001821-361/2021.
SEI Nº 19.21.0295.0007909/2022-80. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAGUÁ-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
000.019-232/2022.
SEI Nº 19.21.0700.0007911/2022-62. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento Preparatório
nº 000101-088/2021.
SEI Nº 19.21.0707.0007913/2022-97. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 10/2020 (SIMP 000081-107/2020).
SEI Nº 19.21.0103.0007929/2022-92. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração da Notícia de Fato nº
11/2022 (SIMP 000163-426/2022).
SEI Nº 19.21.0103.0007949/2022-37. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração da Notícia de Fato nº
12/2022 (SIMP 000237-426/2022).
SEI Nº 19.21.0298.0007948/2022-49. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO-PI. Assunto: arquivamento dos seguintes
procedimentos: Notícia de Fato nº 000502-325/2021; Notícia de Fato nº 000010-325/2022; Notícia de Fato nº 000157-325/2022.
SEI Nº 19.21.0340.0007954/2022-33. Origem: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL-PI.
Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo de Auxílio nº 01/2021 (SIMP 000010-225/2021).
SEI Nº 19.21.0731.0007958/2022-74. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTOS-PI. Assunto: prorrogação do Inquérito
Civil nº 013/2020 (SIMP 000362-156/2020).
SEI Nº 19.21.0731.0007959/2022-47. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTOS-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 001/2021 (SIMP 000324-156/2020).
SEI Nº 19.21.0700.0007962/2022-43. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 010/2021 (SIMP 000007-088/2021).
SEI Nº 19.21.0167.0007967/2022-46. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil
Público nº 046/2019 (SIMP 000084-030/2019).
SEI Nº 19.21.0103.0007978/2022-30. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
06/2022 (SIMP 000341-426/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0007984/2022-31. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 17/2022 (SIMP 004052-361/2021).
SEI Nº 19.21.0625.0007986/2022-35. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 34/2021 (SIMP 000480-177/2021).
SEI Nº 19.21.0625.0007989/2022-51. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000041-357/2020.
SEI Nº 19.21.0319.0006066/2022-11. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 23/2021 (SIMP 000006-144/2022).
SEI Nº 19.21.0319.0006067/2022-81. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES-PI. Assunto: instauração dos seguintes
procedimentos: Procedimento Preparatório nº 01/22 (SIMP 000261-144/2021), Procedimento Administrativo 13/2021 (SIMP 000045-144/2020),
Procedimento Administrativo 02/2022 (SIMP 000335-144/2020) e Procedimento Administrativo nº 03/2022 (SIMP 000341-144/2022).
SEI Nº 19.21.0088.0006318/2022-67. Origem: 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Preparatório nº 000101-172/2019.
SEI Nº 19.21.0319.0006562/2022-05. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 05/2022 (SIMP 000224-144/2022).
SEI Nº 19.21.0319.0006773/2022-31. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 01/2022 (SIMP 00069-144/2022).
SEI Nº 19.21.0319.0007031/2022-49. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES-PI. Assunto: arquivamento dos seguintes
procedimentos: Procedimento Administrativo nº 08/2021 (SIMP 000125-144/2021); Procedimento Administrativo nº 10/2021 (SIMP 000132144/2021).
SEI Nº 19.21.0319.0007159/2022-85. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Administrativo nº 04/2022 (SIMP 000231-144/2022).
SEI Nº 19.21.0705.0007990/2022-85. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 99/2020 (SIMP 000383-368/2020).
SEI Nº 19.21.0704.0007996/2022-35. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de
Fato nº 000400-184/2018.
SEI Nº 19.21.0730.0007999/2022-49. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Preparatório nº 000146-184/2016.
SEI Nº 19.21.0243.0007992/2022-74. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil Público nº
000060-081/2018.
SEI Nº 19.21.0684.0008000/2022-33. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 28/2020 (SIMP 000650-246/2020).
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SEI Nº 19.21.0700.0008001/2022-57. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 002938-361/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0010700/2022-38. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVIL DA COMARCA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: instauração do
Inquérito Civil nº 001857-369/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0010701/2022-39. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: prorrogação de
prazo de Inquérito Civil Público nº 011/2021 (SIMP 000028-063/2020).
SEI Nº 19.21.0730.0010706/2022-98. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: arquivamento do
Inquérito Civil nº 000097-063/2018.
SEI Nº 19.21.0706.0010705/2022-97. Origem: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia De Fato nº
003959-369/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0010707/2022-13. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: prorrogação de prazo
do Inquérito Civil Público nº 000046-101/2020.
SEI Nº 19.21.0730.0010708/2022-44. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: arquivamento de Notícia de Fato nº
000412-435/2022.
SEI Nº 19.21.0730.0010710/2022-87. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: prorrogação de
prazo de Inquérito Civil Público nº 001343-060/2018.
SEI Nº 19.21.0706.0010712/2022-05. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVIL DA COMARCA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: prorrogação do
prazo da Notícia de Fato nº 003949-369/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0010717/2022-57. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 001554-361/2019.
SEI Nº 19.21.0700.0010721/2022-46. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 000022-088/2022.
SEI Nº 19.21.0708.0010723/2022-66. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000178-101/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0010718/2022-37. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVIL DA COMARCA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: prorrogação de
prazo da Notícia de Fato nº 003473-369/2021.
SEI Nº 19.21.0369.0010722/2022-37. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 63/2020 (SIMP 000875-310/2020).
SEI Nº 19.21.0625.0010724/2022-23. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI. Assunto: Recomendação
Administrativa nº 12/2022 (SIMP 000237-177/2022).
SEI Nº 19.21.0708.0010734/2022-60. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000073-101/2021.
SEI Nº 19.21.0115.0010729/2022-69. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI. Assunto: Recomendação Administrativa nº
001/2022 (SIMP 000726- 188/2021).
SEI Nº 19.21.0108.0010730/2022-50. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito
Civil Público nº 013/2019 (SIMP 000063-174/2018).
SEI Nº 19.21.0700.0010735/2022-56. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: Notificação Recomendatória nº 15/2022
(SIMP 000333-089/2020).
SEI Nº 19.21.0138.0010737/2022-90. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 05/2020 (SIMP 000386-255/2020).
SEI Nº 19.21.0262.0010740/2022-89. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA-PI. Assunto: Recomendação
Ministerial nº 11/2022 (SIMP 001046-161/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0010741/2022-88. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 163/2019 (SIMP nº 163/2019).
SEI Nº 19.21.0262.0010739/2022-19. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
administrativo nº 17/2019 (SIMP 000790-161/2018).
SEI Nº 19.21.0138.0010744/2022-95. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI. Assunto: Recomendação
Administrativa nº 01/2022 (SIMP 000117-255/2022).
SEI Nº 19.21.0708.0010746/2022-27. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 000031-101/2022.
SEI Nº 19.21.0262.0010754/2022-02. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA-PI. Assunto: prorrogação do
prazo do Inquérito Civil nº 09/2021 (SIMP 000623-161/2020).
SEI Nº 19.21.0208.0010751/2022-20. Origem: 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do prazo do
Procedimento Administrativo nº 000101-029/2018.
SEI Nº 19.21.0118.0008703/2022-18. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 052/2020 (SIMP 000136-034/2020).
SEI Nº 19.21.0123.0010669/2022-17. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II-PI. Assunto: instauração da Notícia de Fato nº
21/2022 (SIMP 000109-182/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0010760/2022-60. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 000024-088/2022.
SEI Nº 19.21.0706.0010763/2022-83. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº
000130-369/2021.
SEI Nº 19.21.0108.0010762/2022-59. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA-PI. Assunto: prorrogação do prazo da Notícia
de Fato nº 011/2022 (SIMP 000049-174/2022).
SEI Nº 19.21.0707.0010771/2022-46. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: arquivamento Procedimento
Administrativo nº 06/2019 (SIMP 000079-107/2019).
SEI Nº 19.21.0706.0010772/2022-34. Origem: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
003651-369/2021.
SEI Nº 19.21.0115.0010778/2022-07. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: instauração de Procedimento
Preparatório nº 000501-188/2021.
SEI Nº 19.21.0243.0010777/2022-54. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI. Assunto: arquivamento Inquérito Civil
Público nº 000137-081/2017.
SEI Nº 19.21.0706.0010780/2022-12. Origem: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
003651-369/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0010783/2022-21. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 000026-088/2022.
SEI Nº 19.21.0369.0010781/2022-93. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 20/2022 (SIMP 000410-310/2021).
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SEI Nº 19.21.0700.0010786/2022-37. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 001663-361/2019.
SEI Nº 19.21.0736.0010791/2022-41. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: prorrogação do prazo
de Procedimento Administrativo nº 000036-101/2020.
SEI Nº 19.21.0736.0010795/2022-30. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: prorrogação do prazo
de Procedimento Administrativo nº 000054-101/2020.
SEI Nº 19.21.0167.0010801/2022-61. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 37/2020 (SIMP 000061-030/2020).
SEI Nº 19.21.0625.0010803/2022-24. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI. Assunto: RECOMENDAÇÕES
PREVENTIVAS nº: 13/2022, 14/2022, 15/2022, 16/2022, 17/2022, 18/2022, 19/2022, 20/2022, 21/2022 e 22/2022 (SIMP 000225-177/2022).
SEI Nº 19.21.0708.0010806/2022-56. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 000033-101/2022.
SEI Nº 19.21.0700.0010814/2022-57. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 41/2017 (SIMP 000135-088/2015).
SEI Nº 19.21.0171.00010819/2022-97. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 0000340-221/2020.
SEI Nº 19.21.0709.0010820/2022-51. Origem: SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORRENTE-PI. Assunto:
prorrogação de prazo do Inquérito Civil Público nº 004/2021 (SIMP 000155-085/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0010826/2022-16. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: prorrogação de prazo de Procedimento
Administrativo nº 10/2021 (SIMP 000058-107/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0010827/2022-94. Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 08/2019 (SIMP 000013-281/2017).
SEI Nº 19.21.0704.0010839/2022-98. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: instauração
do Procedimento Preparatório nº 000030-184/2019.
SEI Nº 19.21.0103.0010842/2022-11. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do prazo da Notícia de
Fato nº 12/2022 (SIMP 000237-426/2022).
SEI Nº 19.21.0708.0010844/2022-97. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000051-101/2021.
SEI Nº 19.21.0115.0010848/2022-57. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Preparatório nº 000496-188/2020.
SEI Nº 19.21.0738.0010847/2022-51. Origem: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
004055-369/2021.
SEI Nº 19.21.0103.0010852/2022-32. Origem: 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação do prazo da Notícia de
Fato nº 05/2022 (SIMP 000004-027/2022).
SEI Nº 19.21.0349.0010850/2022-82. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA COMARCA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI. Assunto: instauração
do Procedimento Administrativo nº 02/2021 (SIMP 000026-295/2020).
SEI Nº 19.21.0700.0010853/2022-71. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 000100-088/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0010856/2022-64. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000165-101/2021.
SEI Nº 19.21.0115.0010854/2022-89. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: prorrogação de prazo
de Inquérito Civil Público nº 494-188/2020.
SEI Nº 19.21.0708.0010861/2022-26. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000065-101/2020.
SEI Nº 19.21.0115.0010860/2022-24. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: prorrogação de prazo
de Inquérito Civil Público nº 000493-188/2020.
SEI Nº 19.21.0118.0009950/2022-08. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: instauração de Notícia de Fato nº
000216-344/2021.
SEI Nº 19.21.0262.0009980/2022-45. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA-PI. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 57/2021 (SIMP 000666-161/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0009978/2022-28. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº 002293361/2021.
SEI Nº 19.21.0625.0009975/2022-70. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento de Notícia De
Fato nº 000155-177/2022.
SEI Nº 19.21.0115.0009966/2022-09. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: instauração do
Inquérito Civil Público nº 000721-188/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0009967/2022-34. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 002280-361/2019.
SEI Nº 19.21.0625.0009965/2022-49. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento de
Procedimento Administrativo nº 000034-411/2020.
SEI Nº 19.21.0118.0009963/2022-45. Origem: 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogada de prazo da Notícia de
Fato nº 010/2022 (SIMP 000026-034/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0009962/2022-72. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 000011-088/2022.
SEI Nº 19.21.0115.0009958/2022-31. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: instauração do
Inquérito Civil Público nº 754-188/2020.
SEI Nº 19.21.0243.0009949/2022-03. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000155-081/2019.
SEI Nº 19.21.0310.0009953/2022-54. Origem: NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito
Civil nº 001/2017 (SIMP 000531-206/2016).
SEI Nº 19.21.0700.0009952/2022-51. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação do prazo do Procedimento
Administrativo nº 001642-361/2020.
SEI Nº 19.21.0708.0009943/2022-77. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000127-101/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0009933/2022-79. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000225-361/2020.
SEI Nº 19.21.0115.0009931/2022-81. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA-PI. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil
Público nº 010/2017 (SIMP 000032-189/2016).
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SEI Nº 19.21.0684.0009932/2022-55. Origem: PROMOTORIA DE LUZILÂNDIA-PI. Assunto: instauração do Procedimento Administrativo nº
13/2022 (SIMP 000778-246/2021).
SEI Nº 19.21.0171.0009929/2022-71. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 000156-037/2018.
SEI Nº 19.21.0738.0011022/2022-79. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
003413-369/2021.
SEI Nº 19.21.0115.0010439/2022-42. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 000521-188/2020.
SEI Nº 19.21.0730.0010440/2022-05. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000018-184/2018.
SEI Nº 19.21.0262.0010443/2022-57. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Preparatório nº 08/2022 (SIMP 000364-161/2021).
SEI Nº 19.21.0262.0010447/2022-46. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº
28/2021 (SIMP 000156-161/2021).
SEI Nº 19.21.0704.00010889/2022-09. Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: instauração do
Inquérito Civil Publico nº 000559-435/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0010896/2022-74. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 002242-361/2020.
SEI Nº 19.21.0707.0010775/2022-35. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº 31/2022
(SIMP 000201-426/2022).
SEI Nº 19.21.0708.0010902/2022-83. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento de Procedimento
Administrativo nº 000097-101/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0010899/2022-28. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI. Assunto: prorrogação de prazo do
Procedimento Administrativo nº 000184-184/2017.
SEI Nº 19.21.0707.0010784/2022-83. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: prorrogação do prazo do Procedimento
Preparatório nº 01/2022 (SIMP 000502-107/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0010790/2022-18. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 31/2021 (SIMP 000618-107/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0010799/2022-66. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil
nº 61/2019 (SIMP 000156-107/2019).
SEI Nº 19.21.0708.0010904/2022-29. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000057-101/2020.
SEI Nº 19.21.0708.0010906/2022-72. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000018-101/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0010911/2022-34. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000016-101/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0010920/2022-82. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FLORIANO-PI. Assunto: arquivamento do
Procedimento Administrativo nº 000005-102/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0010932/2022-72. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo Inquérito Civil nº
064/2019 (SIMP 000065-088/2019).
SEI Nº 19.21.0700.00010933/2022-45. Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 000715-361/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0010935/2022-88. Origem: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
001851-361/2020.
SEI Nº 19.21.0115.0010938/2022-52. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Preparatório nº 000452-188/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0010943/2022-66. Origem: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 019/2021 (SIMP 000016-088/2021).
SEI Nº 19.21.0349.0010953/2022-17. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 12/2022 (SIMP 000277-237/2022).
SEI Nº 19.21.0115.0010956/2022-51. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Administrativo nº 434-093/2019.
SEI Nº 19.21.0349.0010957/2022-06. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA COMARCA DE SIMPLÍCIO MENDES-PI. Assunto: prorrogação
do prazo de Investigação Criminal nº 000004-264/2017.
SEI Nº 19.21.0167.00010964/2022-25. Origem: 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI. Assunto: prorrogação da Notícia de Fato nº
012/2022 (SIMP 000005-030/2022).
SEI Nº 19.21.0417.0010963/2022-85. Origem: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE COMBATE À
GRILAGEM-PI. Assunto: do arquivamento do Procedimento Administrativo nº 022/2021 (SIMP 000015-215/2021).
SEI Nº 19.21.0115.0010968/2022-18. Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAULISTANA-PI. Assunto: instauração do
Procedimento Preparatório nº 419-426/2021.
SEI Nº 19.21.0369.0009610/2022-88. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João. Assunto: conversão da Notícia de Fato nº 128/2021 no
Procedimento Administrativo nº 17/2022 (SIMP 000548-310/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0009612/2022-16. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo
SIMP 000108-088/2016.
SEI Nº 19.21.0738.0009598/2022-18. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 002353369/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0009602/2022-92. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo
SIMP 000061-092/2016.
SEI Nº 19.21.0730.0009577/2022-26. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo
nº 013/2019 (SIMP 000016-063/2019).
SEI Nº 19.21.0700.0009583/2022-23. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: instauração do Procedimento Administrativo nº
010/2022 (SIMP 000074-089/2021).
SEI Nº 19.21.0708.0009579/2022-11. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo SIMP 000001-104/2020.
SEI Nº 19.21.0708.0009575/2022-22. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo SIMP 000062-101/2021.
SEI Nº 19.21.0262.0009570/2022-57. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina. Assunto: Recomendação Ministerial nº 09/2022 expedida
nos autos do Procedimento Administrativo nº 19/2022 (SIMP 001118-161/2021).
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SEI Nº 19.21.0103.0009569/2022-44. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: instauração da Notícia de Fato nº 15/2022 (SIMP
000144-426/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0009568/2022-40. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo
SIMP 000012-088/2017.
SEI Nº 19.21.0708.0009567/2022-44. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo SIMP 000010-102/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0009560/2022-69. Origem: 6ª Promotoria de Parnaíba. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de Fato SIMP 004098369/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0009555/2022-77. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo SIMP 002508-100/2019.
SEI Nº 19.21.0708.0009552/2022-61. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo SIMP 000054-101/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0009543/2022-77. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
37/2020 (SIMP 000061-030/2020).
SEI Nº 19.21.0167.0009539/2022-88. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
36/2020 (SIMP 000053-030/2020).
SEI Nº 19.21.0167.0009537/2022-45. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
45/2020 (SIMP 000066-030/2020).
SEI Nº 19.21.0417.0009527/2022-57. Origem: Grupo de Atuação Especial de Regularização Fundiária e Combate à Grilagem - GERCOG.
Assunto: instauração do Inquérito Civil nº 002/2022 (SIMP 000060-215/2021).
SEI Nº 19.21.0167.0009526/2022-51. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de Fato nº
15/2022 (SIMP 000007-030/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0009525/2022-37. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo
SIMP 000023-088/2016.
SEI Nº 19.21.0736.0009524/2022-09. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000060-101/2020.
SEI Nº 19.21.0707.0009318/2022-89. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº 25/2022 (SIMP
000044-107/2022).
SEI Nº 19.21.0707.0009314/2022-03. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº 23/2022 (SIMP
000042-107/2022).
SEI Nº 19.21.0115.0009517/2022-07. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil SIMP 000014189/2017.
SEI Nº 19.21.0167.0009510/2022-95. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº 13/2022
(SIMP 000102-426/2022).
SEI Nº 19.21.0736.0009519/2022-47. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000152-101/2021.
SEI Nº 19.21.0707.0009298/2022-47. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº 21/2022 (SIMP
000040-107/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0009494/2022-98. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000782-361/2021.
SEI Nº 19.21.0707.0009238/2022-18. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: instauração do Procedimento Preparatório de
Inquérito Civil nº 27/2022 (SIMP 000484-107/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0009488/2022-58. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: ajuizamento de Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa (Processo nº 0800922-71.2022.8.18.0030), ante as irregularidades constatadas nos autos do Inquérito Civil nº
56/2021 (SIMP 000028-1047/2021).
SEI Nº 19.21.0144.0009484/2022-75. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000156-230/2020.
SEI Nº 19.21.0243.0009479/2022-83. Origem: Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil nº 03/2017
(SIMP 000152-082/2017).
SEI Nº 19.21.0118.0009481/2022-61. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº 041/2021
(SIMP 000101-034/2021).
SEI Nº 19.21.0144.0009476/2022-97. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000114-230/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0009475/2022-29. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº 171/2018
(SIMP 000167-088/2018).
SEI Nº 19.21.0684.0009474/2022-05. Origem: Promotoria de Justiça de Luzilândia. Assunto: conversão da Notícia de Fato nº 54/2021 (SIMP
000706-246/2021) no Procedimento Administrativo nº 12/2022.
SEI Nº 19.21.0703.0009471/2022-92. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Barras. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil nº 28/2021 (SIMP
000752-138/2021).
SEI Nº 19.21.0243.0009456/2022-25. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil SIMP 000091434/2020.
SEI Nº 19.21.0171.0009463/2022-43. Origem: Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo
nº 55/2020 (SIMP 000427-221/2020).
SEI Nº 19.21.0208.0009462/2022-97. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo
SIMP 000029-111/2021.
SEI Nº 19.21.0115.0009461/2022-64. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil SIMP 000006189/2017.
SEI Nº 19.21.0730.0009458/2022-38. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP
000380-426/2022.
SEI Nº 19.21.0115.0009449/2022-97. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: declínio de atribuições do Inquérito Civil nº 02/2017
(SIMP 000005-189/2017) ao Ministério Público Federal.
SEI Nº 19.21.0171.0009445/2022-44. Origem: Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000413221/2020.
SEI Nº 19.21.0378.0009435/2022-22. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo
SIMP 000178-172/2021.
SEI Nº 19.21.0330.0009437/2022-09. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO. Assunto: arquivamento
do Procedimento Administrativo de Auxílio nº 75/2021 (SIMP 000181-216/2021).
SEI Nº 19.21.0707.0009432/2022-18. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº 20/2022 (SIMP
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000039-107/2022).
SEI Nº 19.21.0330.0009428/2022-58. Origem: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO. Assunto: arquivamento
do Procedimento Administrativo de Auxílio nº 02/2022 (SIMP 000002-216/2022).
SEI Nº 19.21.0736.0009427/2022-09. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo SIMP 000076-101/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0009426/2022-68. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000120-101/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0008904/2022-30. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 002281369/2021 em Procedimento Preparatório.
SEI Nº 19.21.0708.0008902/2022-54. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000041-101/2021.
SEI Nº 19.21.0115.0008886/2022-69. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil SIMP
000171-189/2016.
SEI Nº 19.21.0243.0008717/2022-93. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil SIMP 000183081/2017.
SEI Nº 19.21.0211.0008863/2022-26. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
05/2021 (SIMP 000157-142/2021).
SEI Nº 19.21.0211.0008884/2022-41. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de União. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
01/2021 (SIMP 000048-142/2021).
SEI Nº 19.21.0167.0008885/2022-92. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: conversão do Procedimento Preparatório nº
74/2021 em Inquérito Civil nº 74/2021 (SIMP 000085-030/2021).
SEI Nº 19.21.0369.0008878/2022-64. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
058/2020 (SIMP 000692-310/2020).
SEI Nº 19.21.0352.0008877/2022-55. Origem: Promotoria de Justiça de Capitão de Campos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 09/2020 (SIMP 000222-293/2020).
SEI Nº 19.21.0708.0008876/2022-77. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000033-101/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0008874/2022-57. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: Notificação Recomendatória nº 09/2022 no
Procedimento Administrativo SIMP 000325-089/2020.
SEI Nº 19.21.0352.0008873/2022-66. Origem: Promotoria de Justiça de Capitão de Campos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 08/2020 (SIMP 000221-293/2020).
SEI Nº 19.21.0352.0008871/2022-23. Origem: Promotoria de Justiça de Capitão de Campos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 07/2020 (SIMP 000220-293/2020).
SEI Nº 19.21.0736.0008855/2022-30. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000133-101/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0008858/2022-04. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
002692-361/2021.
SEI Nº 19.21.0171.0008853/2022-23. Origem: Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo
nº 04/2017 (SIMP 000012-221/2018).
SEI Nº 19.21.0352.0008851/2022-78. Origem: Promotoria de Justiça de Capitão de Campos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 06/2020 (SIMP 000125-293/2020).
SEI Nº 19.21.0352.0008850/2022-08. Origem: Promotoria de Justiça de Capitão de Campos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 05/2020 (SIMP 000124293/2020).
SEI Nº 19.21.0167.0008846/2022-78. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: conversão do Procedimento Preparatório nº
62/2021 em Inquérito Civil nº 62/2021 (SIMP 000047-383/2021).
SEI Nº 19.21.0101.0008838/2022-23. Origem: 25ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo
SIMP 000016-111/2022.
SEI Nº 19.21.0167.0008825/2022-63. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: conversão do Procedimento Preparatório nº
071/2021 em Inquérito Civil nº 071/2021 (SIMP 000128-030/2021).
SEI Nº 19.21.0115.0008820/2022-08. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão da Notícia de Fato no Procedimento
Administrativo SIMP 000792-188/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0008813/2022-55. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: conversão da Notícia de Fato nº 085/2021 (SIMP
003087-361/2021) em Procedimento Preparatório.
SEI Nº 19.21.0167.0008812/2022-26. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: conversão do Procedimento Preparatório nº
063/2021 em Inquérito Civil nº 063/2021 (SIMP 000035-383/2021).
SEI Nº 19.21.0684.0008811/2022-58. Origem: Promotoria de Justiça de Luzilândia. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 05/2021 (SIMP 000022-246/2021).
SEI Nº 19.21.0225.0008796/2022-73. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas. Assunto: prorrogação do Procedimento Administrativo
nº 005/2021 (SIMP 000061-059/2021).
SEI Nº 19.21.0143.0008810/2022-52. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 20/2019 (SIMP 000083-033/2019).
SEI Nº 19.21.0143.0008808/2022-09. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 01/2021 (SIMP 000016-033/2021).
SEI Nº 19.21.0088.0008807/2022-85. Origem: 24ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil SIMP
002222-172/2015.
SEI Nº 19.21.0167.0008804/2022-48. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: conversão do Procedimento Preparatório nº
061/2021 em Inquérito Civil nº 061/2021 (SIMP 000264-325/2019).
SEI Nº 19.21.0700.0008803/2022-34. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento SIMP 000351361/2021.
SEI Nº 19.21.0103.0008797/2022-33. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº 14/2022
(SIMP 000347-426/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0008794/2022-83. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo
SIMP 000306-089/2020.
SEI Nº 19.21.0684.0008792/2022-86. Origem: Promotoria de Justiça de Luzilândia. Assunto: conversão da Notícia de Fato nº 62/2021 (SIMP
000752-246/2021) em Procedimento Administrativo nº 08/2022.
SEI Nº 19.21.0730.0008791/2022-05. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP
000025-060/2021.
SEI Nº 19.21.0705.0008788/2022-73. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
Página 23

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1081 Disponibilização: Segunda-feira, 25 de Abril de 2022 Publicação: Terça-feira, 26 de Abril de 2022

343/2019 (SIMP 000362-076/2019).
SEI Nº 19.21.0684.0008786/2022-54. Origem: Promotoria de Justiça de Luzilândia. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
38/2019 (SIMP 000001-306/2020).
SEI Nº 19.21.0352.0008736/2022-79. Origem: Promotoria de Justiça de Capitão de Campos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo nº 16/2020 (SIMP 000543-293/2019).
SEI Nº 19.21.0167.0008741/2022-03. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Preparatório nº 083/2021 (SIMP 000095-383/2021).
SEI Nº 19.21.0103.0008743/2022-36. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: instauração da Notícia de Fato nº 14/2022 (SIMP
000347-426/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0008751/2022-80. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: conversão da Notícia de Fato nº 077/2021 (SIMP
002579-361/2021) em Procedimento Preparatório.
SEI Nº 19.21.0706.0008756/2022-49. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de Fato SIMP
000001-369/2022.
SEI Nº 19.21.0352.0008759/2022-40. Origem: Promotoria de Justiça de Capitão de Campos. Assunto: conversão da Notícia de Fato nº 01/2022
(SIMP 000291-426/2021) em Procedimento Preparatório.
SEI Nº 19.21.0115.0008763/2022-92. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000862188/2020 em Procedimento Administrativo.
SEI Nº 19.21.0700.0008766/2022-63. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo
SIMP 002389-361/2020.
SEI Nº 19.21.0167.0008768/2022-50. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: conversão do Procedimento Preparatório nº
060/2021 em Inquérito Civil nº 060/2021 (SIMP 000066-030/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0008772/2022-95. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP 000326-361/2021.
SEI Nº 19.21.0352.0008782/2022-98. Origem: Promotoria de Justiça de Capitão de Campos. Assunto: conversão da Notícia de Fato nº 22/2021
(SIMP 000352-293/2021) no Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2022.
SEI Nº 19.21.0115.0008785/2022-80. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000639188/2020 em Procedimento Administrativo.
SEI Nº 19.21.0143.0008713/2022-52. Origem: 38ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: conversão da Notícia de Fato nº 45/2021 (SIMP
000065-033/2021) no Procedimento Administrativo nº 06/2022.
SEI Nº 19.21.0167.0010326/2022-82. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
23/2020 (SIMP 000031-030/2020).
SEI Nº 19.21.0704.0010318/2022-03. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP
000467-435/2022.
SEI Nº 19.21.0103.0010301/2022-68. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento do Procedimento Preparatório nº
013/2022 (SIMP 000013-027/2022).
SEI Nº 19.21.0736.0010300/2022-09. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000003102/2022.
SEI Nº 19.21.0108.0010295/2022-58. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de Fato nº
07/2022 (SIMP 000025-174/2022).
SEI Nº 19.21.0708.0010288/2022-74. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo SIMP 000259-101/2019.
SEI Nº 19.21.0118.0010286/2022-54. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil nº 019/2019
(SIMP 000102-034/2019).
SEI Nº 19.21.0348.0010284/2022-53. Origem: Promotoria de Justiça de Marcos Parente. Assunto: instauração do Procedimento Administrativo nº
17/2022.
SEI Nº 19.21.0708.0010282/2022-42. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000173-101/2020.
SEI Nº 19.21.0730.0010277/2022-41. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP
000145-435/2022.
SEI Nº 19.21.0708.0010279/2022-26. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000063-101/2020.
SEI Nº 19.21.0708.0010269/2022-05. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo SIMP 000039-101/2021.
SEI Nº 19.21.0262.0010267/2022-56. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº 18/2019
(SIMP 000350-236/2018).
SEI Nº 19.21.0323.0010266/2022-41. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
001/2022 (SIMP 000053-173/2022).
SEI Nº 19.21.0736.0010265/2022-81. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000154100/2022.
SEI Nº 19.21.0348.0010244/2022-66. Origem: Promotoria de Justiça de Marcos Parente. Assunto: instauração do Procedimento Administrativo nº
16/2022.
SEI Nº 19.21.0706.0010254/2022-52. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 002261369/2021.
SEI Nº 19.21.0167.0010255/2022-59. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
08/2020 (SIMP 000015-030/2020).
SEI Nº 19.21.0150.0010252/2022-07. Origem: Promotoria de Justiça de Água Branca. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº 01/2022 (SIMP
000187-166/2022).
SEI Nº 19.21.0186.0010249/2022-33. Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil nº 10/2019 (SIMP
000849-199/2019).
SEI Nº 19.21.0708.0010242/2022-55. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000087-101/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0010097/2022-51. Origem: Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil SIMP
000731-184/2018.
SEI Nº 19.21.0707.0010237/2022-11. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
14/2020 (SIMP 000118-107/2020).
SEI Nº 19.21.0706.0010233/2022-37. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 002976369/2021.
SEI Nº 19.21.0708.0010226/2022-02. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
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000019-101/2021.
SEI Nº 19.21.0103.0010219/2022-51. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: instauração do Procedimento Preparatório nº
13/2022 (SIMP 000013-027/2022).
SEI Nº 19.21.0103.0010216/2022-35. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº
007/2019 (SIMP 000004-027/2019).
SEI Nº 19.21.0730.0010213/2022-23. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP
000004-184/2021.
SEI Nº 19.21.0138.0010207/2022-44. Origem: Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo nº 05/2022.
SEI Nº 19.21.0115.0010206/2022-28. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000641188/2021 em Procedimento Administrativo.
SEI Nº 19.21.0700.0010205/2022-10. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 002859361/2021.
SEI Nº 19.21.0115.0010204/2022-82. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000664188/2019 em Procedimento Administrativo.
SEI Nº 19.21.0115.0010203/2022-12. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000706188/2019 em Procedimento Administrativo.
SEI Nº 19.21.0115.0010202/2022-39. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000707188/2019 em Procedimento Administrativo.
SEI Nº 19.21.0115.0010201/2022-66. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão do Procedimento Preparatório SIMP
000722-188/2020 em Inquérito Civil.
SEI Nº 19.21.0115.0010200/2022-93. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000765088/2020 em Procedimento Administrativo.
SEI Nº 19.21.0115.0010199/2022-23. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000768088/2020 em Procedimento Administrativo.
SEI Nº 19.21.0115.0010198/2022-50. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000783188/2020 em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil.
SEI Nº 19.21.0115.0010197/2022-77. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000790188/2020 em Procedimento Administrativo.
SEI Nº 19.21.0115.0010196/2022-07. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000826188/2020 em Procedimento Administrativo.
SEI Nº 19.21.0115.0010195/2022-34. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000870188/2020 em Procedimento Administrativo.
SEI Nº 19.21.0115.0010194/2022-61. Origem: Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão do Procedimento Preparatório SIMP
000897-188/2019 em Inquérito Civil.
SEI Nº 19.21.0103.0010185/2022-96. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº
003/2017 (SIMP 000003-027/2017).
SEI Nº 19.21.0684.0010167/2022-15. Origem: Promotoria de Justiça de Luzilândia. Assunto: instauração do Procedimento Administrativo nº
14/2022.
SEI Nº 19.21.0703.0010134/2022-39. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Barras. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000035-214/2017.
SEI Nº 19.21.0730.0010160/2022-96. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP
000250-184/2021 no Procedimento Preparatório nº 07/2022.
SEI Nº 19.21.0700.0010020/2022-58. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo
nº 04/2019 (SIMP 000283-088/2018).
SEI Nº 19.21.0738.0010153/2022-68. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 002988369/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0010149/2022-67. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: conversão da Notícia de Fato em Procedimento
Administrativo SIMP 002424-361/2021.
SEI Nº 19.21.0254.0010139/2022-43. Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo
nº 08/2021 (SIMP 000398-150/2021).
SEI Nº 19.21.0738.0010137/2022-15. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000619369/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0010136/2022-30. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP 002440-361/2021.
SEI Nº 19.21.0204.0010129/2022-93. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº 25/2021
(SIMP 000065-003/2021).
SEI Nº 19.21.0738.0010127/2022-91. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 002099369/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0010124/2022-63. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: instauração de Procedimento Preparatório de Inquérito
Civil SIMP 003208-361/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0010117/2022-58. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento Investigatório
Criminal SIMP 001110-361/2021.
SEI Nº 19.21.0730.0010116/2022-23. Origem: Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
15/2021 (SIMP 000040-062/2021).
SEI Nº 19.21.0108.0010113/2022-25. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº 002/2021 (SIMP
000267-174/2021).
SEI Nº 19.21.0730.0010109/2022-18. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo SIMP 000093-184/2017.
SEI Nº 19.21.0700.0010108/2022-10. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000150-088/2020.
SEI Nº 19.21.0708.0010104/2022-95. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo SIMP 000077-101/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0010098/2022-86. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
028/2021 (SIMP 000027-088/2020).
SEI Nº 19.21.0700.0010095/2022-70. Origem: Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de Picos. Assunto: instauração do Procedimento
Administrativo SIMP 002830-361/2021.
SEI Nº 19.21.0186.0010092/2022-04. Origem: Promotoria de Justiça de Cocal. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
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03/2022 (SIMP 000065-199/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0010087/2022-92. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo
nº 52/2018 (SIMP 000197-088/2018).
SEI Nº 19.21.0708.0010083/2022-80. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo SIMP 000071-101/2020 e Recomendação Administrativa nº 06/2020 expedida no bojo do mesmo procedimento.
SEI Nº 19.21.0700.0008552/2022-21. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº 001/2021
(SIMP 001237-361/2020).
SEI Nº 19.21.0738.0010698/2022-97. Origem: 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000410369/2022.
SEI Nº 19.21.0730.0010697/2022-50. Origem: Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000410435/2022.
SEI Nº 19.21.0730.0010692/2022-88. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº 007/2022
(SIMP 000275-435/2021).
SEI Nº 19.21.0738.0010690/2022-22. Origem: 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000434369/2022.
SEI Nº 19.21.0149.0010678/2022-63. Origem: Promotoria de Justiça de Batalha. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000552164/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0010675/2022-34. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: conversão do Procedimento Preparatório SIMP
001037-369/2019 em Inquérito Civil.
SEI Nº 19.21.0167.0010670/2022-09. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: instauração da Notícia de Fato nº 041/2022 (SIMP
000568-426/2022).
SEI Nº 19.21.0213.0010667/2022-79. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
26/2021 (SIMP 000115-096/2021).
SEI Nº 19.21.0349.0010651/2022-23. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000126295/2020 em Procedimento Administrativo nº 16/2021 (SIMP 000126-295/2020).
SEI Nº 19.21.0213.0010657/2022-58. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº
25/2021 (SIMP 000114-096/2021).
SEI Nº 19.21.0708.0010661/2022-91. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: instauração do Procedimento Administrativo SIMP
000029-101/2022.
SEI Nº 19.21.0167.0010650/2022-64. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: instauração da Notícia de Fato nº 042/2022 (SIMP
000629-426/2022).
SEI Nº 19.21.0262.0010655/2022-56. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina. Assunto: conversão da Notícia de Fato nº 47/2021 (SIMP
000312-161/2021) em Procedimento Preparatório nº 07/2022.
SEI Nº 19.21.0369.0010654/2022-30. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil nº
019/2019 (SIMP 000040-097/2018).
SEI Nº 19.21.0369.0010646/2022-52. Origem: 2ª Promotoria de São João do Piauí. Assunto: conversão da Notícia de Fato nº 122/2021 (SIMP
000517-310/2021) no Procedimento Administrativo nº 19/2022.
SEI Nº 19.21.0204.0010570/2022-20. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato nº 06/2022
(SIMP 000307-426/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0010641/2022-72. Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
002780-361/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0010640/2022-02. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
001965-361/2020.
SEI Nº 19.21.0705.0010633/2022-19. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Piripiri. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
09/2022 (SIMP 000262-368/2022).
SEI Nº 19.21.0115.0010635/2022-85. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000505188/2020 em Procedimento Administrativo.
SEI Nº 19.21.0700.0010636/2022-13. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
042/2020 (SIMP 000143-088/2020).
SEI Nº 19.21.0706.0010632/2022-31. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000163426/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0010628/2022-35. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento do Procedimento SIMP 000974361/2019.
SEI Nº 19.21.0730.0010625/2022-54. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP
000557-435/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0010623/2022-73. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
019/2021 (SIMP 000019-088/2021).
SEI Nº 19.21.0167.0010622/2022-44. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
45/2020 (SIMP 000066-030/2020).
SEI Nº 19.21.0706.0010610/2022-43. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 004016369/2021.
SEI Nº 19.21.0115.0010607/2022-65. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000515188/2021 em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público.
SEI Nº 19.21.0738.0010602/2022-70. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 002969369/2020.
SEI Nº 19.21.0700.0010601/2022-85. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000843-361/2020.
SEI Nº 19.21.0708.0010597/2022-73. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo SIMP 000068-101/2020.
SEI Nº 19.21.0708.0010592/2022-14. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo SIMP 000248-101/2019.
SEI Nº 19.21.0254.0010590/2022-88. Origem: Promotoria de Justiça de Demerval Lobão. Assunto: instauração do Procedimento Administrativo
nº 10/2022 (SIMP 000202-150/2022).
SEI Nº 19.21.0700.0010589/2022-21. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo
SIMP 001497-361/2020.
SEI Nº 19.21.0625.0010587/2022-36. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí. Assunto: arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 32/2021 (SIMP 000494-177/2021).
SEI Nº 19.21.0208.0010583/2022-94. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: instauração do Procedimento Preparatório SIMP
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000154-383/2021).
SEI Nº 19.21.0700.0010582/2022-16. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000983-361/2019.
SEI Nº 19.21.0369.0010579/2022-18. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí. Assunto: conversão da Notícia de Fato nº 06/2022
(SIMP 000028-310/2022) no Inquérito Civil Público nº 05/2022.
SEI Nº 19.21.0243.0010578/2022-92. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus. Assunto: conversão da Notícia de Fato em Procedimento
Administrativo SIMP 000531-434/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0010575/2022-18. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 003214369/2021.
SEI Nº 19.21.0171.0010573/2022-46. Origem: Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo
nº 004/2017 (SIMP 000484-221/2019).
SEI Nº 19.21.0738.0010569/2022-88. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 002205369/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0007719/2022-08. Origem: 8ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: arquivamento do Procedimento Investigatório Criminal
nº 02/2022 (SIMP 003868-361/2021).
SEI Nº 19.21.0704.0010564/2022-54. Origem: Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP
000238-184/2020.
SEI Nº 19.21.0707.0010556/2022-31. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: instauração do Inquérito Civil nº 30/2022 (SIMP
000037-107/2022).
SEI Nº 19.21.0243.0010553/2022-88. Origem: Promotoria de Justiça Regional de Bom Jesus. Assunto: conversão do Procedimento Preparatório
no Inquérito Civil nº 06/2021 (SIMP 001105-434/2021).
SEI Nº 19.21.0738.0010550/2022-19. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 001791369/2021.
SEI Nº 19.21.0144.0010541/2022-54. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Inhuma. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil SIMP
000096-230/2018.
SEI Nº 19.21.0262.0010542/2022-03. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina. Assunto: instauração do Procedimento Administrativo nº
15/2022 (SIMP 000095-161/2022).
SEI Nº 19.21.0708.0010536/2022-71. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento
Administrativo SIMP 000260-101/2019.
SEI Nº 19.21.0708.0010531/2022-12. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: Recomendação Administrativa nº 07/2022 no bojo
do Procedimento Administrativo SIMP 000092-101/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0010523/2022-57. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento Administrativo
nº 030/2021 (SIMP 000875-361/2021).
SEI Nº 19.21.0118.0010522/2022-84. Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento do Inquérito Civil nº 005/2020
(SIMP 000153-034/2020).
SEI Nº 19.21.0208.0010519/2022-76. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo
SIMP 000192-029/2020.
SEI Nº 19.21.0208.0010518/2022-06. Origem: 33ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo
SIMP 000164-029/2020.
SEI Nº 19.21.0115.0010499/2022-71. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Paulistana. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000520188/2020 em Procedimento Administrativo.
SEI Nº 19.21.0625.0010500/2022-57. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP
000875-177/2021 no Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 04/2022.
SEI Nº 19.21.0700.0010493/2022-91. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: prorrogação de prazo do Procedimento SIMP 000212027/2017.
SEI Nº 19.21.0706.0010491/2022-55. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 003965369/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0010487/2022-66. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: conversão da Notícia de Fato SIMP 000945369/2021 em Procedimento Preparatório.
SEI Nº 19.21.0262.0010484/2022-17. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina. Assunto: instauração do Procedimento Administrativo nº
14/2022 (SIMP 000093-161/2022).
SEI Nº 19.21.0736.0010483/2022-15. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Floriano. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo SIMP
000012-102/2021.
SEI Nº 19.21.0243.0010476/2022-33. Origem: Promotoria Regional de Bom Jesus. Assunto: arquivamento do Procedimento Investigatório
Criminal SIMP 000002-208/2018.
SEI Nº 19.21.0730.0010480/2022-89. Origem: Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí. Assunto: prorrogação de prazo do Inquérito Civil SIMP
000728-184/2018.
SEI Nº 19.21.0706.0010479/2022-88. Origem: 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: prorrogação de prazo da Notícia de Fato SIMP
003118-369/2021.
SEI Nº 19.21.0123.0010478/2022-33. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II. Assunto: arquivamento do Procedimento Administrativo nº
29/2019 (SIMP 000137-182/2019).
SEI Nº 19.21.0149.0010466/2022-64. Origem: Promotoria de Justiça de Batalha. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000045164/2022.
SEI Nº 19.21.0704.0010459/2022-76. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP
000555-435/2021.
SEI Nº 19.21.0706.0010456/2022-30. Origem: 4ª Promotoria de Justiça de Parnaíba. Assunto: arquivamento da Notícia de Fato SIMP 000288369/2021.
SEI Nº 19.21.0700.0010451/2022-61. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: instauração do Procedimento Administrativo nº
022/2022 (SIMP 000353-361/2022).
4. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TERESINA (PI), 25 DE ABRIL DE 2022.
EVERÂNGELA ARAÚJO BARROS PARENTE
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

3. SECRETARIA GERAL
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3.1. PORTARIAS PGJ23104
PORTARIA PGJ/PI Nº 1158/2022
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 19.21.0423.0010980/2022-21,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades, no horário de realização do evento, os servidores inscritos na Ação em alusão ao Abril Verde, dia28 de abril
de 2022,de08h30 às 12h, no auditório da sede leste do Ministério Público do Estado do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1159/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0223593 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0011.0003110/2022-53,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora LÍCIA ALENCAR BOTELHO, matricula nº 15813, para fiscalizar a execução da contratação firmada entre a Procuradoria
Geral de Justiça, CNPJ n° 05.805.924/0001-89, e a empresa VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI,
CNPJ:03.574.465/0001-44, (Nota de Empenho nº 2022NE00325 - PGA nº 19.21.0011.0003110/2022-53).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1160/2022
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 19.21.0423.0011110/2022-03,
RESOLVE
DISPENSAR de suas atividades, no horário de realização do evento, os servidores inscritos na ação em alusão ao Dia das Mães, a ser
realizadodia06 de maio de 2022,de08h30 às 10h30, no auditório da sede leste do Ministério Público do Estado do Piauí.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1161/2022
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 19.21.0043.0010704/2022-78,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça DENISE COSTA AGUIAR, Assessora de Planejamento e Gestão, para integrar a Comissão de Gestão do
Planejamento Estratégico - CGPE, em substituição ao Promotor de Justiça Maurício Gomes de Souza, anteriormente designado por meio da
Portaria PGJ/PI nº 1978/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1162/2022
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 19.21.0043.0010704/2022-78,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça DENISE COSTA AGUIAR, Assessora de Planejamento e Gestão, para integrar a Comissão Executiva do
Planejamento Estratégico - CEPEI, em substituição ao Promotor de Justiça Maurício Gomes de Souza, anteriormente designado por meio da
Portaria PGJ/PI nº 1979/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1164/2022
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/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO, titular da Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, para atuar em
audiência, referente ao Processo de nº 0800010-05.2022.8.18.0053, de atribuição da Promotoria de Justiça de Guadalupe, no dia 29 de abril de
2022, em substituição à titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1165/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0224212 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0431.0009607/2022-15,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor DENIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA, matricula nº 411, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o Fundo
de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a empresa ALTACON ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 22.829.583/0001-09 (CONTRATO Nº 06/2022/FMMP/PI).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
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Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1166/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0378.0002219/2022-78,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
atuação no Júri - GAEJ, para atuar nas sessões plenárias do Tribunal Popular do Júri nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2022, na Comarca de
Caracol-PI, referentes aos processos nº 0000218- 21.2016.8.18.0089, nº 0000004-60.1998.8.18.0089 e nº 0000013-07.2007.8.18.0089,
respectivamente.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1167/2022
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/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA, titular da Promotoria de Justiça de Luzilândia, para atuar em
audiência, referente ao Processo de nº 0800047-32.2022.8.18.0053, de atribuição da Promotoria de Justiça de Guadalupe, às 9h50 do dia 25 de
abril de 2022, em substituição à titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1168/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 03 a 15 de junho de 2022, 13 (treze) dias remanescentes de férias ao Promotor de Justiça EDGAR DOS SANTOS BANDEIRA
FILHO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Uruçuí, referentes ao 1º período do exercício de 2022, anteriormente interrompidas de acordo com a
Portaria PGJ/PI nº 1099/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1169/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação do
Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, contida nos autos do Procedimento de Gestão
Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0323.0009681/2022-25,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, integrante do Grupo
de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri - GAEJ, para atuar na sessão do Tribunal Popular do Júri referente ao
Processo Penal nº 0000032-84.2004.8.18.0067, dia 06 de maio de 2022, na Comarca de Piracuruca-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1170/2022
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/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BARBOSA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Picos, para atuar em
audiência, referente ao Processo de nº 0805936-64.2021.8.18.0032, de atribuição da 8ª Promotoria de Justiça de Picos, no dia 26 de abril de
2022, em substituição ao Promotor de Justiça Paulo Maurício Araújo Gusmão.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1171/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 12, inciso XIV, alínea "f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do Ato PGJ nº 835/2018, alterado pelo Ato PGJ nº 1062/2021, e considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0178.0008955/2022-74
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LEONARDO FONSECA RODRIGUES para atuar nas audiências de atribuição da 5ª Promotoria de Justiça de
Picos, pautadas para o dia 27 de abril de 2022, na 5ª Vara da Comarca de Picos, em substituição ao Promotor de Justiça titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1172/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0349.0002542/2022-37,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
atuação no Júri - GAEJ, para atuar nas Sessões do Tribunal Popular do Júri referentes aos Processos Penais nº 0000213-12.2014.8.18.0075, nº
0000001-20.2016.8.18.0075 e nº 0000021-94.2005.8.18.0075, dias 10, 11 e 12 de maio de 2022, respectivamente, na comarca de Simplício
Mendes-PI.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1173/2022
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/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça LUÍSA CYNOBELLINA ASSUNÇÃO LACERDA ANDRADE, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Teresina,
para atuar nas audiências de atribuição da 18ª Promotoria de Justiça de Teresina, dias 26, 27 e 28 de abril de 2022, em substituição à Promotora
de Justiça Deborah Abbade Brasil de Carvalho.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1174/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação
contida no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0355.0010568/2022-40,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MÁRCIO GIORGI CARCARÁ ROCHA, Coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com
atuação no Júri - GAEJ, para atuar na sessão plenária do Tribunal Popular do Júri, dia 17 de maio de 2022, na Comarca de Miguel Alves-PI,
referente ao Processo Penal nº 0000028-40.2019.8.18.0061
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1175/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, considerando o disposto no PGEA SEI nº 19.21.0378.00010567/2022-13,
RESOLVE
DESIGNAR a Promotora de Justiça CLÁUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA, Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, e
o Promotor de Justiça GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA para participarem da 23ª Reunião Ordinária do Comitê de Políticas de
Segurança Institucional do Ministério Público (CPSI/MP), que será realizada nos dias 17 e 18 de maio do ano corrente, na sede do Ministério
Público do Estado de Santa Catarina (MP/SC), em Florianópolis/SC.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1177/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
ADIAR, ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, 30 (trinta) dias de férias da Procuradora de Justiça
TERESINHA DE JESUS MARQUES, titular da 12ª Procuradoria de Justiça, referentes ao 2º período do exercício de 2022, previstas para o
período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme escala publicada no DOEMP/PI n° 1005, de 08/12/2021, ficando os 30 (trinta) dias para
usufruto em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1178/2022
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 nº19.21.0073.0011120/2022-36,
RESOLVE
DESIGNARosservidores para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE ABRIL/2022
(Audiência de Custódia)
SEDE: PARNAÍBA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

21

1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

Rita de Cassia Santos de Souza*

23

1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba-PI

Sérgio Martins Moreira *

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1179/2022
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/PI nº 835/2018, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão Administrativa PGEA/SEI nº 19.21.0040.0011252/2022-71,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça LUCIANO LOPES NOGUEIRA RAMOS, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, Coordenador do
CAOCRIM, para atuar nas audiências pautadas para os dias 26 e 27 de abril de 2022, no Juizado Especial da Comarca de Piripiri, em
substituição ao Promotor de Justiça Esdras Oliveira Costa Belleza do Nascimento.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
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CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1180/2022
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/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Picos, para atuar nas
audiências, referentes aos Processos de nº 0802031-51.2021.9.18.0032, 0801195-78- 2021.8.18.0032 e 0001306-66.2019.8.18.0032, de
atribuição da 8ª Promotoria de Justiça de Picos, no dia 27 de abril de 2022, em substituição ao Promotor de Justiça Paulo Maurício Araújo
Gusmão.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI 1181/2022
OPROCURADOR-GERALDE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea"f",
da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDOas informações constantes nos autos do Processo SEI nº 19.21.0422.0000366/2021-79,
RESOLVE
NOMEARos candidatos aprovadosno10ºProcesso Seletivo de Estagiários do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado em 2021, conforme
Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº 05/2021 para aSeção de Estágios, por e-mail
(estagiariosmp@mppi.mp.br)em um único arquivo PDF,até o dia02 de maio de 2022;Link para acesso à relação de
documentoshttps://www.mppi.mp.br/internet/rh/crh-estagiarios/?sub=superior-e-pos-graduacao:documentos-para-posse
ANEXO ÚNICO
Local de estágio: PARNAÍBA - PI
Área de Estágio: DIREITO
23

RAFAELA PAZ LIMA

Local de estágio: PICOS - PI
Área de Estágio: DIREITO
22

ÍRIS MARIA DE SOUSA SÁ

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: ADMINISTRAÇÃO
35

DENISVALDO DA COSTA ARAUJO

Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio: DIREITO
119

VITOR DE OLIVEIRA HERMILIO

120

DELÂNIA PIRES PEREIRA

121

FRANCISCA PAULA DE OLIVEIRA GOMES

PPP

CAIO HEITOR DE MIRANDA SILVA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1182/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO - 0225077 - CLC/ASSCOMPRAS - Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº
19.21.0427.0008629/2022-97,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor AIRTON ALVES MENDES DE MOURA, matrícula nº 307, para fiscalizar a execução do contrato firmado entre o Fundo de
Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, CNPJ n° 10.551.559/0001-63, e a empresa REPREMIG REPRESENTACAO E
COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 65.149.197/0002-51 (CONTRATO Nº 08/2022/FMMP/PI).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI1183/2022
O PROCURADOR - GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURAno uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDOas informações constantes nos autos do Processo SEI nº 19.21.0422.0000366/2021-79,
RESOLVE
NOMEARoscandidatosaprovadosno 2º Processo Seletivo de Estagiários de Pós-Graduação do Ministério Público do Estado do Piauí, realizado
em 2021, conforme Anexo Único abaixo;
Os candidatos devem enviar os documentos exigidos no Edital de Abertura nº 15/2021 para a Seção de Estágios, por e-mail
(estagiariosmp@mppi.mp.br), em um único arquivo PDF até o dia 02de maio de 2022;
ANEXO ÚNICO
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Local de estágio: TERESINA - PI
Área de Estágio:PÓS-GRADUAÇÃO (CIÊNCIAS JURÍDICAS)
100

CRISTIANE DE LIMA NERI

101

JULIANA MARIA COSTA PINHEIRO DE MOURA

102

RAYSA RANA VERAS FREIRE

103

KAMILLA DE SOUSA ODORICO

104

ANTONIA REGINA MARTINS COSTA

105

ÍTALO RANGEL ROSAS DE OLIVEIRA COSTA

PPP

EDMILSON CRUZ JÚNIOR

PPP

NATHÁLIA INGRID TRINDADE FERREIRA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

4. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

4.1. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRAS-PI23080
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ,através da 1ª
Promotoria de Justiça de Barras, no uso das atribuições previstas no artigo 32, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 26,
inciso I da Lei Federal n.º 8625/931, e com fulcro no disposto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal e no artigo 8º, §1º, da Lei nº
7.347/85.
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";
CONSIDERANDOque 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 8.625/1993;
CONSIDERANDOa necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o procedimento administrativo
(PA) destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos, instituições, recomendações ministeriais e políticas
públicas, assim como para o acompanhamento de fatos ou atos outros não sujeitos a inquérito civil (IC) e a procedimento preparatório (PP);
CONSIDERANDO que, após análise do SIMP nº 000035-214/2017 referente ao Procedimento Administrativo nº 24677/2015, verificamos que
embora conste Despacho de encaminhamento, bem como que existe documento postal de envio à 1ª Promotoria de Justiça no ano de 2017 com
assinatura da servidora Selma Maria Melo Ramos, não se encontra na sede das promotorias de justiça de Barras em sua forma física;
1 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
- instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea
anterior;
- requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;
CONSIDERANDOque o Código de Processo Civil, em seu art. 712 oportuniza ao Ministério Público promover a restauração de autos;
CONSIDERANDO que o Promotor de Justiça infra-assinado, até o presente momento, desconhece qualquer ato regulamentador no âmbito do
Ministério Público do Estado do Piauí sobre restauração de autos extrajudiciais, utilizando como parâmetro, para tanto, a RESOLUÇÃO GPGJ nº
2.414, DE 29 DE ABRIL DE 2021, que dispõe sobre a restauração de documentos avulsos e de procedimentos protocolizados no âmbito do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDOas informações acima referentes ao Procedimento Administrativo nº 24677/2015 (SIMP nº 000035-214/2017), referente a
supostas irregularidades ocorridas no Processo licitatório carta convite nº 13/2015, encaminhado pela Procuradoria Geral de Justiça a esta
Promotoria de Justiça, com data de recebimento aos 08/10/2017;
CONSIDERANDOa necessidade da restauração total dos autos (PA nº 24677/2015 - SIMP nº 000035-214/2017) para o fim de investigação e
adoção de providências cabíveis ao caso, conforme Despacho do Excelentíssimo Sr. Dr. Subprocurador de Justiça, ID 34581731 - Doc: 4530963;
CONSIDERANDO que o art. 7º, §1º da RESOLUÇÃO GPGJ nº 2.414/2021 do MPRJ dispõe sobre as diligências e providências úteis à
reconstituição do procedimento;
CONSIDERANDO a desnecessidade de notificação de qualquer interessado, na forma do art. IV do art.7º, §1º da RESOLUÇÃO GPGJ nº 2.414,
DE 29 DE ABRIL DE 2021 tendo em vista tratar-se de procedimento unilateral, nos termos do art. 1º, caput, da Resolução nº 23/2007 do CNMP,
por analogia, de forma que deverá apenas ser cientificada a autoridade que encaminhou os fólios;
RESOLVE-SE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para
RESTAURAÇÃO DE AUTOS, autuado sob nº 012/2022, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Resolução nº 174/2017determinando-se, desde logo
as seguintes diligências:
A autuação do presente procedimento em um novo protocolo SIMP, fazendo referência ao SIMP nº 000035-214/2017;
Seja remetida cópia desta PORTARIA à Procuradoria-Geral de Justiça e à Subprocuradoria Jurídica Criminal, para conhecimento;
Juntada do Despacho, ID: 26860665, proferido pela Procuradoria Geral de Justiça, aos 23/01/2017, única peça que se encontra presente nos
autos, para fins de auxílio ao processo de restauração dos autos do PA nº 24677/2015 - SIMP nº 000035-214/2017;
Consultar no site do TCE/PI as prestações de contas da vereadora Cynara Cristina Lages Veras do Município de Barras-PI referente aos
exercícios de 2015, 2016 e 2017 e fazer juntada de cópia das peças informativas;
Providenciar a juntada de cópia do AR referente ao envio do procedimento a este órgão ministerial, bem como ofício correlato e qualquer
documento que se encontre na sede das promotorias de justiça de Barras-PI;
Certificar a tentativa de localização dos autos do PA nº 24677/2015 em outros órgãos do MPPI, em especial junto à Procuradoria Jurídica
Criminal da PGJ/PI;
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Certificar a busca de processos judiciais criminais em andamento ou finalizados no âmbito da Comarca de Barras sobre o referido caso;
Determinar a conclusão dos autos após a adoção de todas as providências acima mencionadas;
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período. Anotese;
Feito isso, após a reunião de elementos suficientes ao prosseguimento do feito, conclusos os autos para ulteriores deliberações;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores: Andressa Camila Rodrigues de Lima (mat. 15.750) e Lindinalva de Moura
Sousa (mat. 15.374), Sabrina da Silva Serafim (Estagiária, matrícula 2242) e Francisco de Assis Alves da Silva (Técnico Ministerial, matrícula
388), todos lotados nesta Promotoria de Justiça.
A fim de ser observado o artigo 11 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deve ser realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano
para conclusão do
presente procedimento administrativo, mediante certidão nos autos após o seu transcurso.
Publique-se no DOEMP. Cumpra-se com urgência. Conclusos, retornem os autos.
Barras/PI, 02 de fevereiro de 2022.
[Assinado Digitalmente]
Silas Sereno Lopes
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça
Autos do Procedimento Administrativo n° 14/2022 (SIMP n° 00004-139/2021)Assunto: Restauração de Autos do Procedimento Administrativo
nº 24677/2015 (SIMP nº 000035-214/2017)
ADITAMENTODAPORTARIADEINSTAURAÇÃO
Cuida-se de Procedimento Administrativo instaurado para Restauração de Autos do Procedimento Administrativo nº 24677/2015 (SIMP nº
000035-214/2017), nos termos do art. 8º, inciso IV, da Resolução nº 174/2017.
Acontece que, após a publicação do ato, identificou-se erro formal na portaria de instauração, pois, a numeração é idêntica a outro procedimento
instaurado anteriormente.
Portanto, reconheço o erro para determinar que a numeração seja modificada para "nº 14".
Assim, REMETO os autos à Secretaria Unificada para que providencie o cumprimento das diligências pendentes.
Diligências necessárias, incluída a movimentação de todos os atos praticados no SIMP e anotação no livro eletrônico correspondente. Cumprase.
Barras/PI, 04 de fevereiro de 2022.
[Assinado Digitalmente] SilasSereno LopesPromotor de Justiça

4.2. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI23081
SIMP N. 001289-361/2021 PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
O presente procedimento tem por objeto a defesa dos direitos e inte- resses individuais indisponíveis de Ana Morgana dos Anjos Sousa, pessoa
com defi- ciência, qualificada nos autos, a qual, segundo comunicação que chegou ao conhe- cimento deste órgão local do Ministério Público, por
meio de Joana D'arc dos Anjos Sousa, por ter atingido a maioridade, o seu genitor, Daudete Francisco de Sousa, te- ria deixado de pagar-lhe a
pensão alimentícia, com ofensa à norma do art. 1.590 do CC ("As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores
estendem-se aos maiores incapazes").
Ocorre que, com fulcro nestes autos, em 08-07-2021, tendo-se por elucidados os fatos, foi ajuizada ação de cumprimento de sentença de
alimentos pelo rito da prisão, sendo distribuída à 3ª Vara da Comarca de Picos/PI, recebendo o
n. 0803059-54.2021.8.18.0032, conforme documentação anexa, nada justificando a continuidade de diligências no âmbito deste procedimento.
Naquela sede judicial, foi postulada a intimação do executado, nos termos do art. 528, §§ 3º e 7º, do CPC, para, em 03 (três) dias, efetuar o
pagamento do débito no valor de R$ 1.424,61 (um mil quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos) relativo à pensão alimentícia
devida à exequente, ou provar que o fez, sob pena de ser imediatamente decretada a sua prisão civil. Houve, em sequência, sentença
extinguindo o feito, ten- do em vista a quitação do débito alimentar, com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC.
Oportuno registrar que, diante de eventuais novas provas ou para in- vestigar fato novo relevante, nada impede a reabertura do presente
procedimento.
Assim sendo, promovo o arquivamento do presente procedimento administrativo, na forma dos arts. 12 e 13 da Resolução n. 174/2017 do
CNMP, com a devida comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pi- auí, sem necessidade de remessa dos autos
para deliberação.
Cientifique-se a noticiante sobre esta decisão de arquivamento, da qual cabe recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10
(dez) dias (art. 13 da mesma norma).
Publique-se.
Não havendo recurso, após os registros de praxe, arquive-se. Picos, 08 de novembro de 2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Esperantina Respondendo pela 3ª Promotoria de Picos

4.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL - PI23082
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (PP) n. 02/2022
SIMP 000261-221/2021
PORTARIANº11/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ/PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE MONSENHOR GIL (PJMG), 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
CONSIDERANDOque 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 foi autuada Notícia de Fato (NF) no âmbito desta PJMG, sob o SIMP 000261- 221/2021, a partir da Manifestação de
Protocolo nº 2970/2021, registrada em 30.07.2021, oriunda da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí, encaminhando, por cópia,
denúncia protocolada com sigilo de dados, noticiando supostas irregularidades no processo de análise dos requisitos pertinentes à obtenção do
ICMS ecológico, realizado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Piauí (SEMAR/PI), relativo ao Município de Miguel Leão, ante
possíveis indícios de tráfico de influência, advocacia administrativa e ausência de publicização do procedimento de análise e certificação da dita
municipalidade, corroborando as alegações expostas pelo noticiante;
CONSIDERANDO que decorreu o prazo da prorrogação, existindo fatos a serem apurados nos autos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de
2007, a instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao
membro do Ministério Público investido da atribuição da propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO que, havendo indícios de cometimento de atos ilícitos, faz-se necessária a imediata instauração de PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO (PP), com o fito de empreender investigação e adequadamente apurar os fatos em tablado;
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RESOLVE:
CONVERTER a presente NF em PP N. 02/2022, para apurar representação noticiando supostas irregularidades na obtenção do ICMS ecológico,
realizado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Piauí (SEMAR/PI), relativamente ao Município de Miguel Leão/PI, DETERMINANDOSE:
A ADEQUAÇÃO dos autos à taxonomia pertinente, preservando-lhe o mesmo número SIMP;
A NOMEAÇÃOdos Assessores de Promotoria de Justiça MANOELBEZERRALIMANETOe GISELEKIARARABELOBRANDAOpara
secretariarem este procedimento, como determina o art. 4°, V, da Resolução n° 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO solicitando novamente auxílio ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA), com envio
em anexo da resposta apresentada pelo Município de Miguel Leão, de molde a obter informações detalhadas acerca do ICMS Ecológico,
procedimento de habilitação, categorias de selos, objetivando adequadamente orientar a atuação ministerial;
A EXPEDIÇÃODEOFÍCIOrequisitandoinformaçõesaoESCRITÓRIONAIARA MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, na
pessoa daAdvogada Naiara Moraes, no prazo de 10(dez) dias úteis, a PRESTAÇÃODEESCLARECIMENTOSE
OENVIODEDOCUMENTOSacerca dos fatos veiculados através da Manifestação de Protocolo nº 2970/2021, oriunda da Ouvidoria do Ministério
Público do Estado do Piauí, precipuamente, acerca de supostas irregularidades no processo de análise dos requisitos pertinentes à obtenção do
ICMS ecológico, realizado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Piauí (SEMAR/PI), relativo ao Município de Miguel Leão, bem como no
que tange ao possível vínculo profissional com o Auditor Fiscal Ambiental da SEMAR/PI, Daniel Guimarães Gonçalves, tendo em vista as
informações contidas na dita Representação;
A REMESSA de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP),
para conhecimento;
O ENVIO da presente portaria de instauração, em formato word, à Secretaria-Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, visando amplo
conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a publicação oficial;
A AFIXAÇÃO de cópia da presente Portaria no mural desta Promotoria de Justiça, para fins de publicidade;
A FIXAÇÃO do prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do presente procedimento, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo
período, devendo os secretários do feito manterem controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
ADVIRTA-SE, nos ofícios requisitórios, que o não atendimento injustificado às Requisições Ministeriais poderá importar em sua
responsabilização nas searas cível (Lei n° 8.429/92, art. 12), penal (Lei n° 7.347/85, art. 10) e administrativa, visando resguardar os bens ora
tutelados, com a propositura de ação judicial cabível à espécie, inclusive improbidade administrativa.
Levadas a efeito as referidas diligências, FAÇAM-MEOSAUTOSCONCLUSOSpara ulterior análise.
Cumpra-se com urgência.
Monsenhor Gil (PI), datado e assinado digitalmente.
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela 2ª PJ de Campo Maior
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 39/2020 SIMP 000359-221/2020
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo (PA), sob o SIMP 000359- 221/2020, instaurado nesta Promotoria de Justiça (PJMG) em 30.09.2020,
para acompanhar e fiscalizar o processo licitatório que ensejara a celebração do contrato 037/2020 (Procedimento Administrativo nº 040/2020 Dispensa nº 024/2020) com a empresa A.V. DA S. MOREIRA - ME - CNPJ nº 21.959.290/0001-25 para prestação de serviços educacionais,
destinados ao Município de Miguel Leão/PI, no valor de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais), tendo em vista manifestação
encaminhada, via WhatsApp (86 9866-8372), pelo munícipe identificado como "Sr. Andrade", noticiando supostas irregularidades na contratação
em tablado.
Portaria acostada ao ID 31874884 determinou a conversão do feito e determinou a expedição de ofícios ao Município de Miguel Leão, bem como
a realização de diligências junto ao Portal da Transparência daquele Município.
Novel despacho (ID 53208423), exarado em Correição Ordinária Anual, determinou a prorrogação do feito por mais 01 (um) ano e o cumprimento
integral das determinações contidas na portaria de ID 31874884.
Todavia, a Assessoria desta PJ realizou busca no acervo documental eletrônico (e-mail) e certificou nos autos que o Prefeito de Miguel Leão
tinha apresentado resposta no dia 09/03/2022, conforme havia sido requisitado no Ofício PJMG n° 56/2021.
Devidoàrespostamencionadaacima,aAssessoriadaPJMGcertificouque,emvirtudedarespostaextemporâneaapresentadapeloGestorMunici
pal,referenteaoOfícion°56/2021(53208648),deixoudeprocederàexpediçãodenovelofícioaodestinatário,evitandoarepetiçãodeatos(ID532095
82).
Volvendo-se à resposta apresentada, o requerido informou "que a contratação da empresa mencionada se deu em consonância com a lei de
licitações e teve como objetivo capacitar os profissionais da saúde de todo o município no combateaoSar-Cov19.Sobreasfatosalegadosqueaempresanãoestariafuncionando,quandodaapresentaçãodosdocumentosexigidospelaLeideLicitações,elesf
oramdevidamentecomprovados,conformeseextraidoProcedimento Licitatório em anexo, sendo inclusive, informado ao Tribunal de
ContasdoEstadodoPiauípormeiodosistemaINFOWEB".
Afirmou que a denúncia se mostra vaga, sem documentos comprobatórios e se baseando exclusivamente em uma fotografia de que a empresa
não existe, requerendo o arquivamento do presente procedimento.
Em anexo, acostou o PA n° 40/2020 - Dispensa n° 024/2020 e o Relatório do Curso de Atualização e Qualificação em SARS-COV-19 para
profissionais da saúde do Município de Miguel Leão, contando com 36 profissionais inscritos.
A resposta e seus anexos encontram-se movimentadas no ID
53208648.
É o relatório.
É sabido que toda investigação, seja ela ministerial ou não, bem como o acompanhamento de situação de risco a direitos individuais
indisponíveis, tem início por força de indícios ou ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade de atuação concreta e resolutiva do
órgão investigador, o qual busca informações que possam ser utilizadas como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles
indícios inaugurais.
Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que clama por uma Não se nos afigura producente, dentro de uma sociedade que
clama por uma atuação resolutiva, eficiente e concomitante ao acontecimento dos fatos, apenas se dar prosseguimento a Atendimentos ao
Público (AP's), Notícias de Fato (NF's), Procedimentos Administrativos (PA´s), Procedimentos Preparatórios (PP´s), Inquéritos Civis (IC´s) e
Procedimentos Investigatórios Criminais (PIC's), com reiterados despachos de prorrogação, sem a menor indicação de irregularidade
objetivamente considerada.
Dentro desta visão organizacional e funcional, buscando-se a máxima eficiência possível, é que se está a analisar cada AP, NF, criminal ou não,
PP, IC e PIC instaurado, para o fim de verificar objetos investigativos delimitados (necessário, ante a existência de outros órgãos de controle); a
possibilidade de continuidade; e outros atos, para verificação da necessidade de prosseguimento e atualização do SIMP.
Da cuidadosa análise dos autos, é imperioso reconhecer, neste momento, NÃO há fatos que justifiquem a intervenção do Ministério Público (MP)
no caso em questão.
Senão, vejamos.
Conforme a lei processual civil, o Órgão Ministerial intervirá quando a natureza da lide ou qualidade das partes justificarem a intervenção, em
benefício dos
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interesses sociais, coletivos lato sensu e individuais indisponíveis (NCPC, arts. 176 e 177; CF, arts. 127 e 129).
Nesse sentido, reza o art. 129 da Lei Maior, ao dispor a respeito das funções institucionais do Órgão Ministerial:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
- promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
- 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;
- 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;
- promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;
- defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
- expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma
da lei complementar respectiva;
- exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
- exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a
consultoria jurídica de entidades públicas.
A bem da verdade, o interesse público existe em todo e qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, circunstância essa presente em seus
próprios objetivos ou escopos, tal qual a correta aplicação da lei ou a pacificação social.
Contudo, como se sabe, a intervenção ministerial depende não apenas da existência destes fatos comuns, mas também de interesse
antecipadamente considerado pelo legislador como capaz de ensejar a presença do Parquet na controvérsia.
Com efeito, deve-se ter em mente que a nova ordem constitucional modificou, profundamente, a sistemática de atuação dos membros
ministeriais, procurando dar-lhes tratamento unificado, impondo-lhes o múnus de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses
indisponíveis, sejam sociais ou individuais.
Ora, a atuação do Parquet, em seu novo perfil constitucional, quer como órgão demandista, parecerista ou resolutivo, dirige-se doravante à
salvaguarda e promoçãodointeressepúblicoprimário, dos interessessociais,dosinteressescoletivoslatosensu(difusos, coletivos stricto
sensu
e
individuais
homogêneos
de
relevância
social,
disponíveis
ou
não)
e
individuaisindisponíveis,empresumívelsituaçãoderisco,vedadatodaequalqueratuaçãoforadesuavocaçãoinstitucional.
É que a intervenção dos membros do Ministério Público (MP) está, umbilical e diretamente, ligada à existência de interesse público primário, de
sorte que é necessário cotejar o art. 178 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) e demais artigos congêneres da legislação infraconstitucional
com as funções institucionais previstas nos art. 127 e 129 da Constituição Federal (CF), em procedimento de filtragem constitucional, que toma
como eixo o princípio da força normativa da Constituição, a necessidade de uma dogmática constitucional principialista, a retomada da
legitimidade e vinculatividade dos princípios, o compromisso ético dos operadores do Direito com a Lei Maior, a constitucionalização do direito
infraconstitucional, bem como a dimensão ética da própria Constituição e o caráter emancipatório e transformador do Direito como um todo, a
cujo serviço o Ministério Público deve encontrar-se prioritariamente.
De outra banda, é preciso observar ainda a questão principiológica que envolve todo o ordenamento jurídico pátrio.
Osprincípiosdarazoabilidade,proporcionalidade, duração razoável do processo e tantos outros, que aqui caberiam serem citados,
precisam de amparo ministerial no caso concreto. FazerperdurarINFINITAMENTE uma investigação sem qualquer confirmação de indício
ou fato seriaumaafrontaconstitucionaleprocessual,umaespéciedeinvestigaçãoadaeternum.
A clareza solar contida no art. 5º, LXXVIII, da Lei das Leis não deixa dúvidas a respeito do que fora acima mencionado, in verbis:
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:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação.
Demais disso, urge trazer à baila os ensinamentos de Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior, ipsis litteris,
aplicávelmutatismutandiaosPA'seNF's:
O inquérito civil poderá ser arquivado: a) porque a investigação dosfatos demonstrou inexistiremos pressupostosfáticosoujurídicosque
sirvam de base ou a justa causa para a propositura da ação civilpública, b) porque a investigação demonstrou que, embora,tivessem
existidotaispressupostos,ficouprejudicadooajuizamentodaação. (GRIFOS NOSSOS).
É, pois, evidente que ninguém (órgão, pessoa jurídica ou física) poderá ficar submetido, eternamente, às investigações de qualquer órgão no
sistema jurídico pátrio. Não há justificativa para legalizar o EXCESSO, pelo contrário, ele deve ser afastado, já que a proibição do excesso foi
considerada muitas vezes pelo Supremo Tribunal Federal como uma das facetas do princípio da proporcionalidade, que, segundo Humberto
Ávila, proíbe a restrição excessiva de qualquer direito fundamental.
No caso de que se cogita, destaca-se que o procedimento em lume foi instaurado para acompanhar e fiscalizar o processo licitatório que ensejara
a celebração do contrato 037/2020 (Procedimento Administrativo nº 040/2020 - Dispensa nº 024/2020) com a empresa A.V. DA S. MOREIRA ME - CNPJ nº 21.959.290/0001-25 para
prestação de serviços educacionais, destinados ao Município de Miguel Leão/PI, no valor de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos
reais), tendo em vista manifestação encaminhada, via WhatsApp (86 9866-8372), pelo munícipe identificado como "Sr. Andrade", noticiando
supostas irregularidades na contratação em tablado.
Todavia, após a apuração dos fatos, com a devida solicitação de informações ao Gestor Municipal, restou comprovado, por ora, que não houve,
no que tange ao objeto dos autos, irregularidades no procedimento licitatório realizados pela Prefeitura de Miguel Leão, pois a prova documental
apresentada evidencia que o serviço fora realizado para capacitar e qualificar profissionais da Saúde para combater o SARS-COV-19 naquele
Município, tendo sido inscritos 36 (trinta e seis) funcionários municipais.
N o
p r e s e n t e
m o m e n t o ,
d i a n t e
d a s
i n f o r m a ç õ e s
p r e l i m i n a r e s
colhidasnosautos,ofatoéqueasafirmaçõesiniciaisdo(a)Noticiante,porsisó,sãoinsuscetíveis de afastar a presunção de legitimidade e
veracidade de que gozam osatos administrativos municipais e estaduais, tendo em vista que fora baseada apenasemprova fotográfica.
Nesse sentido, considerandoadocumentaçãoapresentadapeloMunicípiodeMiguelLeão, bem como a ausência de elementos que ensejem
irregularidades, verifica-se que o PA em questão alcançou a finalidade a que se destinava, com exaurimento de seu objeto e objetivo,
inexistindo, por ora, providências judiciais ou extrajudiciais a serem adotadas neste momento pela PJMG.
Da análise da documentação acostada, por conseguinte, não se antevê a possibilidade de instauração ou prosseguimento de qualquer
procedimento, ainda que preliminar (PP/IC), à míngua de justa causa ou elementos probatórios mínimos em relação aos fatos noticiados.
Destarte, à luz da interpretação analógica do art. 4º, III, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, cabe o
arquivamento procedimental quando o fato for desprovido de elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração.
Ressalta-se, entretanto, que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério Público poderá ser apurado mediante novel NF,
PA, PP ou IC.
À vista do exposto, diante da inexistência de outras providências a serem tomadas no momento, PROCEDOAOARQUIVAMENTOdo presente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA), sem remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP-PI) desta decisão, à luz
da interpretação sistemática do art. 12, combinado com art. 4º, III, da Resolução nº 174/17 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
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A título de providências finais, DETERMINO:
a EXPEDIÇÃODENOTIFICAÇÃOao noticiante acerca deste arquivamento, fazendo constar seu inteiro teor, bem como para, querendo,
apresentar recurso no prazode10(dez)dias(Resolução CNMP n. 174/2017, art. 4º, §1º);
Apresentado recurso, a CONCLUSÃO dos autos para análise de reconsideração (Resolução CNMP n. 174/2017, art. 4º , §3º, parte final);
Não apresentado recurso, o ARQUIVAMENTODEFINITIVO, independente de nova conclusão, procedendo-se à ANOTAÇÃO dele em livro
próprio, internamente, bem como no SIMP, com atualizações necessárias, para fins de controle;
A COMUNICAÇÃOao CSMP-PIsobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos
A PUBLICAÇÃOda decisão sub examine no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (DOEMP/PI), para controle social.
Cumpra-se com urgência.
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil, respondendo pela 2ª PJ de Campo Maior

4.4. 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23083
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 011/2022
A 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da
Lei n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, vem notificar o senhor JOSÉ ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA,
CPF sob o nº 654.345.873-91, FILHO DE CLAUDIONOR PEREIRA e ANTÔNIA DA SILVA PEREIRA, para que DECLARE SEU INTERESSE
NA REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL nos autos do procedimento judicial 0845585-03.2021.8.18.0140, em que o
senhor incorre na prática dos crimes tipificados nos art. 180 do CPB(RECEPTAÇÃO).
Caso tenha interesse na realização do acordo deverá entrar em contato pelo telefone (86) 98152-7263, das 08h00min às 13h00min, no prazo de
05 (cinco) dias da publicação do presente edital.
Finalmente, informo que o não atendimento ao presente edital ensejara em oferecimento de denúncia criminal, em estrito cumprimento ao
disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.
Teresina, 20 de abril de 2022.
JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO
Promotor de Justiça
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 012/2022
A 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da
Lei n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, vem notificar o senhor JOÃO HENRIQUE MURILO DA COSTA,
CPF sob o nº 109.327.033-05, FILHO DE MARINETE MURILO DA COSTA, para que DECLARE SEU INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL nos autos do procedimento judicial 0843467-54.2021.8.18.0140, em que o senhor incorre na
prática dos crimes tipificados nos art. 14 da lei 10.826(PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO).
Caso tenha interesse na realização do acordo deverá entrar em contato pelo telefone (86) 98152-7263, das 08h00min às 13h00min, no prazo de
05 (cinco) dias da publicação do presente edital.
Finalmente, informo que o não atendimento ao presente edital ensejara em oferecimento de denúncia criminal, em estrito cumprimento ao
disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.
Teresina, 20 de abril de 2022.
JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO
Promotor de Justiça
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 013/2022
A 53ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA, com fundamento no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 26, VI, da
Lei n. 8.625/1993 e no art. 37, VI da Lei Complementar Estadual n. 12/1993, vem notificar o senhor JOSÉVINÍCIUS BEZERRA SOARES, CPF
sob o nº 048.015.853-37, FILHO DE MARIA ISOLETE SOARES DA SILVA, para que DECLARE SEU INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL nos autos do procedimento judicial 0846535-12.2021.8.18.0140, em que o senhor incorre na
prática dos crimes tipificados nos art. 180 do CPB(RECEPTAÇÃO).
Caso tenha interesse na realização do acordo deverá entrar em contato pelo telefone (86) 98152-7263, das 08h00min às 13h00min, no prazo de
05 (cinco) dias da publicação do presente edital.
Finalmente, informo que o não atendimento ao presente edital ensejara em oferecimento de denúncia criminal, em estrito cumprimento ao
disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.
Teresina, 20 de abril de 2022.
JOSÉ EDUARDO CARVALHO ARAÚJO
Promotor de Justiça

4.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA -PI23084
Procedimento administrativo nº 03/2022
SIMP: 000422-426/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo nº 03/2022, autuado por meio da portaria nº 03/2022 (ID 34504738), o qual tem como assunto expedir
notificação recomendatória para que o presidente da Câmara Municipal de Esperantina/PI providencie a convocação e a posse imediata do
suplente do cargo do vereador Richardson Melo Ribeiro, condenado em sentença penal condenatória transitada em julgado (processo judicial nº
001726-90.2014.8.18.0050).
O presente procedimento originou-se mediante manifestação nº 4036/2021 (ID nº 34472331), registrada na Ouvidoria do Ministério Público do
Estado do Paiuí, relatando que:
"O vereador de Esperantina Richardson Melo Ribeiro foi condenado com sentença transitado em julgado (processo 0001726-90.2014.8.18.0050),
pelo cometimento do crime de estelionato, tendo sido oficiado o presidente da câmara, para que declarasse a perda do mandato, não tendo sido
cumprido. A continuidade do vereador no cargo fere de morte a lei da ficha limpa, além do regimento interno da câmara de esperantina (artigo 41,
inciso VI). Além do mais, o vereador exerce a função de secretário municipal, ferindo até a legislação municipal (lei nº 1292/2016, que instituiu a
lei da ficha limpa municipal".
Ato de ID nº 34492499 determinando desmembramento dos autos para autuação de novo Simp para apurar suposta permanência ilegal do
secretário municipal de Esperantina, Richardson Melo Ribeiro, após trânsito em julgado de sentença penal condenatória, nos autos do processo
judicial nº 001726-90.2014.8.18.0050, em descumprimento a lei municipal nº 1292/2016 e lei da ficha limpa, tendo gerado o Simp 000051161/2022.
Em sede de diligências iniciais, com vistas à adequada instrução do feito, expediu-se a notificação recomendatória nº 03/2022, destinada ao
presidente da Câmara Municipal de Esperantina, recomendando, em síntese, a imediata convocação e posse do suplente apto a preencher a
vaga de vereador ocupada por Richardson Melo Ribeiro e informações sobre as razões de não ter declarado a perda do mandato do vereador (ID
nº 34505946).
Em resposta, conforme documentos de ID nº 34535815, a presidência da Câmara apresentou as seguintes informações:
Página 36

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1081 Disponibilização: Segunda-feira, 25 de Abril de 2022 Publicação: Terça-feira, 26 de Abril de 2022

1 - não é atribuição do Presidente da Câmara de Vereadores declarar a perda do mandato, eis que esta incumbência é da Mesa Diretora;
2 - A Mesa Diretora entendeu que a condenação criminal é motivo de suspensão dos direitos políticos, enquanto durar seus efeitos, à teor do art.
15, III, da Constituição Federal. Como tal, seria motivo para a cassação do mandato, não de sua extinção, de modo que eventual perda do
mandato se daria em razão do art. 55, IV, da CF, adotando-se o procedimento do § 2º, do mesmo dispositivo. Afirma que esta Decisão se deu
com base no Princípio da Simetria;
3 - Pontuou que o art. 92, I, "a", do Código Penal, não tem efeito automático;
4 - Alegou que o sufrágio popular exigiria que o processo de cassação de mandato fosse feito pelos próprios vereadores e não por agentes de
outros poderes;
5 - Diante destes argumentos, a Mesa Diretora decidiu submeter o processo de cassação ao Plenário do Parlamento Municipal, a ser decidido por
2/3 dos membros da Casa, em votação secreta;
6 - Em 1º de outubro de 2021, por unanimidade, com uma abstenção, o Plenário decidiu manter o mandato do parlamentar;
7 - Informou que o parlamentar está licenciado, motivo pelo qual o suplente já fora convocado;
Posteriormente, o Ministério Público do Estado do Piauí oficiou o chefe do Cartório Eleitoral de Esperantina solicitando informações
sobre registro no assentamentodo vereador Richardson quanto a suspensão dos direitos políticos do condenado.
Em resposta, o Cartório esclareceu que suspensão dos direitos políticos do condenado fora lançado em seu cadastro eleitoral ASE 337,
relativo à suspensão de políticos, constatando-se que o referido eleitor encontra-se com sua inscrição eleitoral suspensa, em razão de
comando no cadastro eleitoral de suspensão de direitos políticos, encaminhando certidão comprobatória.
Ato contínuo, promoveu-se demanda judicial - ação civil pública - a qual foi protocolada em juízo, gerando o processo nº 080040336.2022.8.18.0050, cujo comprovante de ajuizamento e petição inicial se encontram encartados no ID nº 53117157.
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que o presente procedimento atingiu seu objetivo, tendo em vista que o seu objeto foi judicializado, conforme
comprovante de ID nº 53117157, o qual gerou o processo judicial nº 0800403-36.2022.8.18.0050.
Ante o exposto, entendo não mais existir justificativa para a continuidade ao presente procedimento administrativo, em razão da resolutividade do
seu objeto.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 12 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção (Cacop) e ao noticiante, via
Ouvidoria, com cópia desta decisão.
Determino, ainda, a remessa de cópia dessa decisão para publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
À assessoria para o encaminhamento do presente aos seus destinatários, via ofício de ordem, e para o cumprimento das diligências
determinadas.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
SIMP: 000218-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se o presente SIMP de ofício nº 11/2022, encaminhado pela Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires/PI, que dispõe sobre
pedido de habilitação de casamento formulado por Eduardo Nascimento Vale e Andreína Costa Carvalho, ambos qualificados nos autos.
Parecer ministerial com manifestação pelo deferimento do pleito e encaminhado a Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires/PI
para conhecimento e providências (IDs nº 53162315 e 53164589).
É o breve relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que as diligências solicitadas foram cumpridas e as comunicações foram devidamente realizadas.
Desta feita, não se vislumbrando outras providências a serem adotadas no presente caso, é o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente.
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Notícia de fato nº 04/2022
SIMP: 001148-161/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato nº 04/2022, instaurada para apurar possível queda de poste em via pública, gerando riscos a população.
O presente procedimento originou-se mediante atermação de Erisvaldo Sousa Vale, o qual relatou, em síntese, a ocorrência de risco à população
tendo em vista a queda de um poste em via pública, no dia 22/11/2021 (ID nº 34347012).
Após a devida instauração do ato, em sede de diligências iniciais, por meio do ofício nº 159/2022, solicitou-se a Equatorial manifestação
quanto ao relatado (ID nº 34591773).
Em resposta, mediante os documentos de ID nº 34671659,a Equatorial informou que procedeu com a substituição do poste abalroado,
com a instalação de um novo no lugar do antigo, encaminhando fotografias como meio comprobatório.
Sucessivamente, oficiou-se o noticiante para que informasse se o problema restava solucionado, conforme alegado pela equatorial.
O noticiante, em atenção a solicitação ministerial, confirmou a resolutividade do problema inicialmente relatado, conforme se
depreende do documento de ID n º 53210510.
É o breve relatório.
Em análise dos autos verifica-se a resolutividade da demanda, tendo em vista que a Equatorial realizou a substituição do poste, fato este
corroborado pelo próprio noticiante.
Desta feita, verifica-se que não há outras providências a serem adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Neste passo PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste, o que faço com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Em razão do disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, determino a cientificação do noticiante.
Encaminhe-se a presente decisão só setor competente para a publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
À Assessoria da 2ª Promotoria de Justiça para realizar o encaminhamento do presente ao seu destinatário, cientificando do prazo recursal
estabelecido no § 3º da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Expedientes necessários.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
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Procedimento Administrativo nº 05/2019
SIMP nº 000322-161/2018
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Trata-se de procedimento extrajudicial inicialmente autuado como notícia de fato nº 52/2018 e posteriormente convertido em procedimento
administrativo nº 05/2019, por meio da portaria nº 04/2019 (fl. 02), o qual tem como assunto apurar problema atinente ao abastecimento de água
residencial na Vila Guabiraba, bairro Santa Luzia, Esperantina/PI.
O presente procedimento originou-se mediante termo de declarações de Antônio José da Costa, o qual declara, em síntese, que em março de
2017 iniciou-se a perfuração de um poço tubular na Vila Guabiraba pelo município de Esperantina em parceria com o Governo do Estado do
Piauí, o qual não foi concluído, ocasionando a falta de água na localidade. Diante disso, os moradores são abastecidos por caminhão-pipa, não
sendo a água apropriada para consumo (fls. 04/06).
Em sede de diligências iniciais, por meio do ofício nº 216/2018, solicitou-se ao município de Esperantina cópia do procedimento licitatório e
informações sobre a realização de convênio para a perfuração de poços, nos anos de 2016 e 2017, com a Secretaria de Desenvolvimento Rural SDR (fl. 09).
Em resposta, o município esclareceu que não é o responsável pela perfuração do poço apontado pelo noticiante, bem como não possui convênio
firmado com a SDR que tenha como objeto a execução de perfuração de poços. Relatou, ainda, que a água fornecida por caminhão-pipa atende
aos requisitos técnicos de potabilidade (fls. 13/14).
Com o intuito de instruir o feito, mediante ofício nº 271/2018, solicitou-se a SDR informações quanto a convênios firmados com o município de
Esperantina para a perfuração de poços entre os anos de 2016 e 2017 (fl. 19).
Em atenção ao solicitado por este Órgão Ministerial, por intermédio do ofício nº 15.101-938/2018, a SDR declarou não ter celebrado
convênios com o município de Esperantina tendo como objeto perfuração de poços. Entretanto, comunicou que firmou termo de
cessão de uso com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas no Estado do Piauí (DNOCS), para a perfuração de poços em
vários municípios piauienses, contemplando, inclusive, Esperantina. (fls. 21/26).
Diante de tais informações, por meio do ofício nº 396/2018, solicitou-se a Secretaria do Desenvolvimento Rural do Estado do Piauí
informações quanto a instalação de equipamentos dos poços tubulares de Esperantina, em convênio com o DNOCS, via contrato de
cessão de uso nº 01/2016, com a indicação da localidade em que foram construídos os referidos poços e informações quanto ao seu
funcionamento (fl. 34).
Sucessivamente, ofício nº 204/2019 remetido ao município de Esperantina, solicitando informações quanto a fonte de retirada da água
para o abastecimento da localidade Vila Guariba, por meio de caminhão-pipa, bem como se há outorga de uso (fls. 73/75).
Em resposta ao supramencionado, o município informou que a referida localidade é abastecida por caminhão-pipa, com água de
qualidade, retirada do poço da Escola Municipal São Benedito e do Bairro Fazendinha (fls. 64/66).
Ofício nº 534/2019 destinado a Secretaria Estadual de Saúde do Piauí solicitando realização de perícia para aferir a qualidade da água fornecida,
via caminhão-pipa, aos moradores da localidade Vila Guabiraba. (fl. 80).
Despacho consignado a fl. 91, determinando expedição de ofício requisitando ao DNOCS manifestação quanto ao ofício nº 15.101-938/2018,
encaminhado pelo SDR. Resposta acostada as fls. 97/120.
Ato contínuo expediu-se o ofício nº 127/2020 ao município de Esperantina solicitando que o município realizasse requisição junto a DNOCS para
a instalação de equipamentos no poço localizado na localidade Guabiraba (fl. 122/127).
O município de Esperantina, mediante ofício nº 309/2020, encaminhou documentos comprobatórios da solicitação feita ao DNOCS, conforme
determinado por este órgão Ministerial (fls. 138/143).
Sucessivamente, por intermédio do ofício nº 683/2020, requisitou-se a Superintendência de Atenção Primária à Saúde e Municípios (Supat)
perícia para aferir a qualidade da água fornecida, via caminhão-pipa, aos moradores da Vila Guabiraba (ID nº 32220926).
Em resposta ao ofício supracitado, a Coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA) relatou a impossibilidade de realizar a perícia no
prazo solicitado pelo Promotor de Justiça, diante da pandemia da Covid-19 e as medidas restritivas impostas por decretos estaduais. Informaram
que, após a melhora das condições sanitárias, realizarão a ação solicitada pelo Ministério Público (ID nº 32761820).
Adiante, este órgão ministerial expediu o ofício nº 824/2021, solicitando a Supat a realização da perícia para aferir a qualidade da água fornecida
(ID nº 33440817).
Atendendo a solicitação o referido órgão da administração direta do governo estadual encaminhou relatório técnico da qualidade da água do
abastecimento da Vila Guabiraba, apontando diversas melhorias a serem feitas (ID nº 34455698).
Para a resolutividade do problema o Ministério Público encaminhou cópia do relatório a municipalidade para que apresentassem solução e
manifestação quanto ao constatado pela Supat (ID nº 34593471).
Certidão de ID nº 53288794 constatando a ausência de resposta ao referido expediente.
Por fim, certidão de ID nº 53396551 constatando o decurso do prazo estabelecido no art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Eis o relatório.
Considerando que o prazo regulamentar de tramitação do presente feito já expirou, e à vista da imprescindibilidade de reiterar o ofício nº
162/2022 e requisitar as informações ali contidas, DETERMINO, com fulcro no art. 11 da Resolução Conselho Nacional do Ministério Público
nº 174/2017 a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão deste procedimento por mais 01 (um) ano.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, com cópia do presente despacho.
Encaminhe-se a presente decisão ao setor competente para publicação no Diário Oficial do Ministério Público.
Cumpridas as diligências, certificadas nos autos, volte-me concluso.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
INQUÉRITO CIVIL Nº 02/2022
SIMP Nº 139-161/2022
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça signatário, promove o ARQUIVAMENTO do presente
procedimento preparatório, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Cuidam os presentes autos de inquérito civil instaurado ex officio com o fito de apurar suposto caso de nepotismo praticado nos quadros
funcionais do Município de Esperantina/PI, em razão da nomeação de Lucilene do Nascimento Alves Sousa, irmã da atual prefeita de
Esperantina/PI, sra. Ivanária do Nascimento Alves Sampaio, para função comissionada de Assessora Especial junto ao Gabinete da Chefe do
Executivo Municipal, ID. 34636263 e 34648307.
ID. 34636263, cópias da portaria de nomeação, folha de pagamento e relatório INFOSEG anexo aos autos.
Em razão disso, fora expedida Recomendação Administrativa n° 05/2022 à Prefeita Municipal de Esperantina/PI, recomendando que esta
procedesse à exoneração de sua irmã, a sra. Lucilene do Nascimento Alves Sousa do cargo comissionado de Assessor Especial e se abstivesse
de realizar contratações, admissões e credenciamento de servidores em afronta à Súmula Vinculante nº 13, que trata de nepotismo, ID.
53106479.
ID. 53263097, foi encaminhada cópia da Portaria de Exoneração respectiva, datada de 21 de março de 2022, devidamente publicizada no Diário
Oficial dos Municípios em 22 de março de 2022, atestando o acolhimento da Recomendação retro.
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É o relatório.
Fundamento.
Considerando que a instrução do presente procedimento demonstrou que a Prefeita Municipal de Esperantina, sra. Ivanária do Nascimento Alves
Sampaio atendeu à Recomendação nº 05/2022, exonerando a sra. Lucilene do Nascimento Alves Sousa do cargo comissionado de Assessor
Especial desta Urbe, consoante Portaria nº 244/2022, publicada na pág. 261 do DOM, Edição IVDXXXVII, o fato narrado no presente
procedimento perdeu o objeto, não havendo mais justificativa para o acompanhamento do caso ou a adoção de providências.
Desta feita, entendo que o inquérito civil em tela exauriu seus objetivos, não havendo nenhuma diligência a ser requisitada ou mácula a ensejar
propositura de ação civil.
Isto posto, promovo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, nos moldes da Resolução nº 23/2019 do CNMP.
Firme na intenção de evitar o cometimento de falta grave, conforme menciona o §1º do art. 9º da Lei 7.347/85, entendo haver necessidade de
homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público do Piauí.
Deixo de notificar o noticiante, em razão do presente procedimento ter sido instaurado por dever de ofício.
Publique-se a presente promoção de arquivamento no Diário Oficial do MPPI, a fim de dar amplo conhecimento e possibilitar o controle social.
Com o cumprimento desta diligência e no prazo de até 03 dias encaminhe-se o feito para homologação no Conselho Superior do Ministério
Público.
Cumpra-se, dando baixa no livro de registro de procedimentos.
Esperantina (PI), datado eletronicamente.
(assinado digitalmente)
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça
Titular da 2ª PJ de Esperantina/PI

4.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA - PI23085
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO n.º 01/2022
SIMP N° 000212-164/2021
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial instaurado com a finalidade de apurar possíveis irregularidades em pagamentos realizados pelo Município
de Batalha-PI.
O referido procedimento foi devidamente autuado como Notícia de Fato e posteriormente convertido em Procedimento Preparatório, por meio da
portaria de ID n° 34477170.
A presente demanda foi iniciada após o recebimento de denúncia, proveniente da Ouvidoria do Ministério Público do Estado Piauí, apontando
irregularidade de pagamento em licitação para aquisição de gêneros alimentícios na modalidade pregão presencial.
Como diligência inicial, foi determinada solicitação ao Município de Batalha-PI cópia do Termo de Cooperação Técnica n° 19/2021, celebrado
entre a Prefeitura Municipal de Batalha e Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu.
Em resposta o Município de Batalha-PI, informou que: "não existe irregularidades em pagamentos realizados pelo Município de Batalha -PI, visto
que a Licitação na modalidade Sistema de Registro de Preços foi realizado pelo município de Batalha -PI e solicitado adesão a ata de registro de
preço pelo Município de Morro do Chapéu através do Termo Cooperação Técnica.". (ID n° 34385264).
Cumpre salientar, que a Cooperação Técnica n° 19/2021 entre os municípios, se dá em relação ao Pregão Presencial SRP n° 001/2021,
Processo Administrativo n° 002/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Batalha-PI.
Ato contínuo, foram juntadas cópias dos documentos de IDs nº 32827603 e 32961480, extraídos dos autos SIMP nº 000038-164/2021 (objeto:
apurar irregularidade em procedimento licitatório realizado pelo Município de Batalha para aquisição de gêneros alimentícios - Pregão Presencial
SRP nº 001/2021 (Processo Administrativo nº 002/2021).
É o necessário.
Fundamento.
Inicialmente, cumpre informar que o Procedimento Preparatório de SIMP n° 000038-164/2021, encontra-se arquivado (HOMOLOGAÇÃO DE
ARQUIVAMENTO (SIMP N° 000038-164/2021 ID 34726312), tendo em vista o envio da Recomendação Administrativa n° 02/2021, enviada ao
Município de Batalha-PI, sendo acatada de forma integral, comprovada através do envio de cópia do Termo de Rescisão Amigável de Contrato e
Aviso de Anulação do Pregão Presencial nº 001/2021, publicados no Diário dos Municípios em 10.05.2021.
Cumpre mencionar, que o presente procedimento, tinha como objetivo investigar possíveis irregularidades em repasses de valores do
procedimento licitatório, Pregão Presencial SRP nº 001/2021 (Processo Administrativo nº 002/2021).
Observando que Procedimento Preparatório de SIMP n° 000038-164/2021, atingiu seu objetivo, fazendo com que o Pregão Presencial SRP nº
001/2021 (Processo Administrativo nº 002/2021), fosse devidamente anulado, não existe mais a possibilidade de discutir repasse de valores,
tendo em vista Termo de Rescisão Amigável de Contrato com a empresa vencedora. (ID n° 34550085).
Neste passo, pelas razões acima, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Preparatório, nos termos do art. 10 da Resolução
nº 23/2007 do CNMP, uma vez que foram esgotadas todas as possibilidades de diligências, inexistindo fundamento para a propositura de ação
civil pública, mas, ao contrário, atendido todo o escopo deste procedimento.
Determino, na forma do art. 10º, §1º da Resolução nº 23 do CNMP, sejam os interessados notificados do teor desta decisão, informando que os
autos, logo após a cientificação pessoal, serão encaminhados, em 03 (três) dias, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, e que, até a
sessão do Conselho Superior do Ministério Público para que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão os
interessados apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do procedimento preparatório, no endereço que segue:
Rua Lindolfo Monteiro, nº 911, Bairro: Fátima, Teresina-PI, CEP 64.049-440, ou até mesmo nesta Promotoria de Justiça, em aplicação analógica
ao art. 05º, §2º da Resolução nº 23 do CNMP, a quem caberá apenas o envio das peças ao colegiado
Após a cientificação pessoal, remetam-se os autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, via SIMP, em até 03 (três) dias.
Expedientes necessários.
Batalha-PI, 17 de março de 2022.
(Assinado digitalmente)
Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins
Promotora de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA nº 01/2021
SIMP: 000013-164/2021
PROMOÇÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento extrajudicial instaurado com o escopo de acompanhar o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de
Conduta - TAC nº 01/2020, firmado entre o Ministério Público e os representantes legais das empresas RUBENITA MACHADO ME, F. A.
CARVALHO ARMAZÉM ME, MARIA LEIDIANE CARDOSO DE AMORIM ME e JANAÍNA GOMES DE SOUSA MACHADO.
Foi determinada a remessa do TAC n° 01/2020, ao judiciário para homologação, sendo protocolado em 04.03.2021, com número do processo
0800103-41.2021.8.18.0040. ID 35569846
Juntado aos autos sentença homologatório proferida no dia 18 de março de 2021.
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Decorrido o prazo de 1 (um) ano da celebração do ajuste firmado perante este órgão, foi certificado não houve informação a respeito do
descumprimento das cláusulas do referido TAC, principalmente no que diz respeito à comercialização de produtos fora do prazo de validade. ID
53323034
É o necessário. Fundamento.
O procedimento em apreço foi instaurado para acompanhar o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC nº
01/2020, firmado entre o Ministério Público e os representantes legais das empresas RUBENITA MACHADO ME, F. A. CARVALHO ARMAZÉM
ME, MARIA LEIDIANE CARDOSO DE AMORIM ME e JANAINA GOMES DE SOUSA MACHADO.
Após decorrido o prazo de 1 (um) ano, do acordo firmado, verificou-se, que não foram constatadas qualquer informação sobre o descumprimento
das cláusulas do acordo e nem informações sobre a comercialização de produtos fora do prazo de validade.
Assim, entendemos que só nos resta arquivar o feito, não sendo caso de adoção de quaisquer outras medidas, seja no âmbito extrajudicial ou
judicial, posto que o objeto do procedimento em apreço foi alcançado na sua totalidade.
Isto posto, PROMOVOoARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, no âmbito desta Promotoria de Justiça, sem necessidade de
encaminhamento ao Conselho Superior para homologação, DETERMINANDO:
A remessa de cópia da presente Promoção de Arquivamento, para PUBLICAÇÃOem Diário do Ministério Público, através do e-mail de
publicações;
Seja dada CIÊNCIA ao E. Conselho Superior do Ministério Público, com cópia da presente decisão e do TAC nº 01/2020, conforme preconiza o
artigo 12, da Resolução 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Anotações e registros de praxe. Expedientes necessários. Cumpra-se. Batalha-PI, 07 de abril de 2022.
(Assinado digitalmente)
LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS
Promotora de Justiça

4.7. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA - PI23086
NOTÍCIA DE FATO Nº 000436-369/2022
DECISÃODEARQUIVAMENTO
Trata-se de notícia de fato para apurar a conduta do Procurador-Geral do Município de Parnaíba-PI no tocante ao crime de desobediência (art.
330, do Código Penal) no curso do Processo Nº. 0801723- 86.2019.8.18.0031, onde foi expedido RPV do exequente.
Consta nos autos 0801723-86.2019.8.18.0031 que o Município de Parnaíba (PI) deixou de cumprir a sentença proferida nos autos, tendo o valor
sido bloqueado para fins de cumprimento de sentença.
Salienta-se que os procedimentos de RPV são cumpridos pela Secretaria de Fazenda, com o acompanhamento judicial da Procuradoria da
Fazenda, órgão criado pela Lei nº 1.709, de 20 de setembro de 1999, para auxiliar a Secretaria de Fazenda em seus procedimentos. A
Procuradoria Fazenda é de atuação independente e sem qualquer subordinação a Procuradoria Jurídica, não tendo provas nos autos que o
Procurador-Geral do Município de Parnaíba tenha sido intimado pessoalmente da decisão.
Em consulta ao PJE, averiguou-se que o processo nº 0801723-86.2019.8.18.0031, encontra-se arquivado com o devido cumprimento de
sentença.
Portanto, deve ser aplicado ao presente caso o que está disposto no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério
Público, onde é previsto que a notícia de fato deverá ser arquivada
quando o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado.
Com base no exposto, ARQUIVO a presente Notícia de Fato, ao tempo em que determino à Secretaria Unificada das Promotorias de Justiça de
Parnaíba que:
encaminhe a decisão de arquivamento para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí;
após, arquive-se, informando ao CSMP, via ofício, por meio
eletrônico;
Como esta Notícia de Fato fora iniciada em face de dever de
ofício, deixo de cientificar o noticiante, conforme art. 4º, §2º, da Resolução 174 do CNMP.
Parnaíba - PI, 09 de março de 2022.
Rômulo Paulo Cordão
PROMOTOR DE JUSTIÇA

4.8. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23087
PORTARIAN°. 05-04/2022
CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da Constituição
Federal; no artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº. 12, de 18 de
dezembro de 1983, e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº. 7.347/85, neste ato converte o Procedimento Preparatório registrado em SIMP sob o Nº.
000171-369/2021, no necessário Inquérito Civil, com a finalidade de apurar conduta omissiva perpetrada pelo órgão de representação judicial do
Município de Parnaíba (PI), no curso do Processo Nº. 0800908-55.2020.8.18.0031, com tramitação na 04ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba
(PI), concernente à incidência de atos de improbidade administrativa, a partir da reiterada omissão quanto ao cumprimento de decisão judicial
exarada nos autos, o que reverbera o seguinte:
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos
interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições
inerentes às suas funções institucionais, conforme artigo 1º, caput, da Resolução CNMP Nº. 023/2007;
CONSIDERANDO que foi instaurada Notícia de Fato em SIMP Nº. 000171-369/2021, no âmbito da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI), o
qual teve por objeto, apurar a incidência de atos de improbidade administrativa, a partir da reiterada omissão quanto ao cumprimento de decisão
judicial exarada nos autos do Processo Nº. 0800908-55.2020.8.18.0031, com tramitação na 04ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI).
CONSIDERANDO que no curso do processo supra foi determinada pela Douta Magistrada, em sede de despacho nos referidos autos, via
Documento Nº. 9215045, a intimação do Requerido, para informar, no prazo de 30 (trinta) dias, informações necessárias a instrução do processo.
Todavia, realizada a intimação do ente requerido, não foi apresentada manifestação no prazo concedido, conforme certidão nos autos, via
Documento Nº. 10359311;
CONSIDERANDO que, diante da ausência reiterada de manifestação pelo ente municipal, foi determinada a intimação do Município de Parnaíba
(PI), por Oficial de Justiça, através do seu órgão de representação judicial, para cumprir as determinações do despacho exarado através do
Documento Nº. 9215045, no prazo de 10 (dez) dias;
CONSIDERANDO que consta nos autos certidão da Oficial de Justiça, no sentido da realizada a diligência supracitada, a partir da intimação do
Município de Parnaíba (PI), através do seu Procurador-Geral. Ocorre que, devidamente intimado, o representante judicial do Município de
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Parnaíba (PI) não apresentou manifestação nos autos, conforme certidão nos autos, via Documento Nº. 13173416;
CONSIDERANDO que, em resposta ao Ofício Nº. 1019/2021-171-369/2021 - SUPJ/PHB-PI, com solicitação de esclarecimentos acerca da
configuração do ato de improbidade, restou informada a instauração de processo sindicante a fim de apurar fatos ocorridos nos autos do
Processo N°. 0800908-55.2020.8.18.0031. Juntando, por fim, Portaria N°. 12/SEGES/2021, para designação de comissão referente ao
procedimento retro, todavia, datada de 22 de junho de 2021.
CONSIDERANDO que posteriormente foi expedido ofício encaminhado ao Município de Parnaíba (PI), através do seu Procurador-Geral, a fim de
que informasse se foi autuado procedimento ao tempo da determinação judicial exarada no curso do citado processo, e, em caso negativo,
esclarecer o motivo de autuação posterior;
CONSIDERANDO que em resposta, por meio do Ofício N°. 155/SEDESC/2021, asseverou que foi autuado procedimento administrativa de
sindicância para apuração dos fatos narrados no Processo N°. 0800908-55.2020.8.18.0031. Por fim, possuindo como prazo de 30 (trinta) dias
para conclusão dos trabalhos, contados da publicação do referido ato, consoante Documento N°. 4273846;
CONSIDERANDO que em sede de últimas diligências, foi expedido o Ofício Nº. 733/2022/171-369/2021 - SUPJ/PHB-PI, solicitando informações
quanto o termo final do procedimento administrativa de sindicância, juntamente com as providências que foram adotadas no referido
procedimento, diante do lapso superior aos 30 (trinta) dias concedidos para sua conclusão;
CONSIDERANDO que consta nos autos, através do Documento Nº. 53141427, certidão quanto ao recebimento do expediente. No entanto,
houve o decurso do prazo sem outras manifestações do órgão municipal;
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da instauração do Procedimento Preparatório em lume,
restando esclarecimentos indispensáveis para o correto andamento do presente procedimento.
Ademais, objetivando apurar a manifestação necessária em prol da resolutividade da demanda, é necessário dar continuidade asinvestigações, a
fim de sanar aslacunasexistente no fato noticiado.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente INQUÉRITO CIVIL, na forma do artigo 2º, inciso I, da Resolução CNMP Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, e da
Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com a finalidade de apurar conduta omissiva
perpetrada pelo órgão de representação judicial do Município de Parnaíba (PI), no curso do Processo Nº. 0800908-55.2020.8.18.0031, com
tramitação na 4ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba (PI), concernente à incidência de atos de improbidade administrativa, a partir da reiterada
omissão quanto ao cumprimento de decisão judicial exarada nos autos, determinando as seguintes providências:
1. Autue-se a presente Portaria, acompanhada dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público CACOP, para conhecimento, conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
2. Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso
VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
3. Com cópia da presente portaria e do comprovante de recebimento constante no Documento Nº. 53141427, reitere-se os termos do Ofício Nº.
733/2022/171-369/2021 - SUPJ/PHB-PI, dessa vez requisitando as informações contidas no expediente, explicitando a necessidade de resposta,
haja vista as infrutíferas tentativas anteriores, fixando o prazo de resposta nos termos do Ato PGJ Nº. 931/2019.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das diligências, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 22 de abril de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

4.9. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23088
ATA DE AUDIÊNCIA
1. Dados gerais
IDENTIFICAÇÃO DA
REUNIÃO

Procedimento Preparatório nº 007/2022, SIMP nº 000013-030/2022, instaurado para apurar denúncias jornalísticas
sobre casos de dengue no Município de Teresina.

DATA/HORÁRIO

12/04/2022, às 10:30

LOCAL

Reunião na sala da Presidência da Fundação Municipal de Saúde -FMS.

2. Participantes
NOME

ÓRGÃO

Eny Marcos Vieira Pontes

Promotor de Justiça da 29ª PJ

Dr.ª Karla Daniela F. M. Cravalho

Promotora de Justiça Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS.

Dr.ª Maria do Amparo Salmito

Gerente de Vigilância em Saúde do Município de Teresina - GEVISA.

Dr.ª Amariles de Souza Borba

Diretora de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde.

Dr. Antônio Gilberto Albuquerque Brito

Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Dr. Paulo Marques Costa

Gerente do Centro de Controle de Zoonoses de Teresina.

Francisca Maria Dias Frota da Rocha.

Assessora de Comunicação da Fundação Municipal de Saúde.

3. Debate
O Promotor de Justiça Eny Marcos Vieira Pontes iniciou a audiência tecendo informações preliminares e regras previstas para a ocorrência da
audiência extrajudicial. Ressaltou que todo esse trabalho objetiva trazer instrumentos ou esclarecimentos para procedimentos tramitando na
29ª Promotoria de Justiça.
Dr.ª Amparo iniciou afirmando que estão fechando os casos por critério clínico-epidemiológico que é permitido pelo Ministério da Saúde; que
existe um enorme volume de exames de dengue em demanda no LACEN, estando com os exames represados.
Dr. Eny questionOU acerca da possibilidade de realização de teste rápido.
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Dr. Gilberto afirmou que conseguiram comprar apenas duas caixas de teste rápido e que este não possui a mesma eficiência da outra
modalidade adotada pelo LaCen, qual seja o PCR.
Dr. Eny questionou se não há nenhuma tratativa com a SESAPI para aquisição de testes.
Dr. Gilberto afirmou que estiveram na SESAPI na semana anterior e questionaram sobre isso, mas que o processo de aquisição no Brasil
inteiro, tendo começado os casos de dengue pelo Rio de Janeiro, são adquiridos primeiramente pelos estados prioritários.
Dr. Eny questionou acerca do fornecimento pelo Ministério da Saúde.
Dr. Gilberto afirmou que apesar do Ministério da Saúde fornecer, este não conseguiu maior volume de testes para o Piauí. Que os kits do
LACEN vem pelo Ministério da Saúde, contudo, este já informou que não possui quantidade suficiente para repasse àquele.
Dr. Eny questionou o que tem se programado acerca do índice de aumento de casos e capacitação de profissionais da atenção básica.
Dr.ª Amariles afirmou que em fevereiro houve uma videoaula da Dr.ª Elma, infectologista, e que a FMS tem distribuído material informativo.
Dr.ª Amparo afirmou que ela e o Dr. Kelson fizeram o treinamento da equipe acerca da nova variante de dengue.
Dr. Gilberto informou que com relação às vídeos na semana anterior já tiveram uma reunião na SESAPI e que estão com este material para
divulgação. Que todas as vezes em que ocorrem pandemias e doenças de grande repercussão acontece treinamento e campanhas. Que, de
certa forma, a dengue já é uma doença que se tem conhecimento sobre prevenção e tratamento, contudo que esta nova variante tem uma
especificidade de alteração das enzimas hepáticas e não pode utilizar de paracetamol (dipirona) e precisam informar isto à população.
Dr.ª Amariles ressaltou a importância da hidratação venosa e oral nas UBSs nestes casos, que o soro precisa ter sódio e potássio para
melhora dos sintomas de diarreia e de dor muscular, especialmente nas panturrilhas e que têm distribuído material educativo com cartazes e
folders para colocar em estabelecimentos de alguns bairros de Teresina para insistir em conhecimento.
Dr. Gilberto afirmou que a mobilização dos agentes de saúde é rápida em casos como este; que devido à identificação de bairros, ruas ou
quarteirões com maior incidência de infestação começou-se a utilizar o "fumacê"; que o "fumacê" hoje a grosso modo não deve ser utilizado
porque interfere nos outros insetos, mas que, nestes lugares de maior infestação, entendeu-se necessária a utilização deste recurso; que,
contudo as pessoas fecham as janelas durante a passagem do "fumacê" e isto prejudica o seu resultado; que a Prefeitura intensificou a
capinação em terrenos, recolhimento de lixo, qualificação dos agentes de saúde, orientação aos hospitais; que a infecção maior acontece com
as crianças; e que o modelo de casa atualmente também propicia a contaminação devido às calhas que acumulam água parada.
Dr. Eny solicitou à assessoria de comunicação que as redes sociais da FMS estejam muito bem alimentadas acerca da dengue.
Dr.ª Karla solicitou para que seja comunicado nos bairros acerca da passagem do fumacê.
Dr. Gilberto informou que não há aviso do fumacê por bairro e sim em quarteirão.
Dr.ª Amariles informou que o fumacê, infelizmente, não possui grande efeito.
Dr.ª Karla ressaltou a necessidade de informar no instagram da FMS informação de quando o "fumacê" irá passar em cada bairro.
A Assessora de Comunicação, Sr.ª Francisca, informou que existem várias redes sociais da FMS, que não existe apenas o instagram, como,
por exemplo o site oficial, o facebook e o envio das informações à imprensa; que foram publicadas estas informações, contudo não seriam tão
eficazes no instagram.
Dr. Eny questionou acerca da realização de um desenho animado que esclareça sobre a dengue.
A assessora de imprensa informou que não teriam como realizar pela assessoria o desenho animado e que precisariam solicitar a elaboração
de uma campanha publicitária e isso teria um custo que a Fundação possui recursos para tal, pois sua atividade fim não é comunicação e por
isso trabalham muito com matérias, abrindo espaço para entrevistas, imagens, pois trabalham com banco de imagens e imagens liberadas,
possuindo as limitações técnicas para a criação de campanhas publicitárias.
Dr. Gilberto informou que irão viabilizar o aplicativo da FMS para consulta e emissão de certificados de vacina para funcionar além do aplicativo
do Ministério da Saúde. Que irá realizar reunião com o Prefeito acerca da realização de campanha de dengue.
Dr. Eny afirmou que verificou que containers instalados na cidade e com muito lixo acumulado sem identificação de quem contratou o serviço.
Ressaltou ainda que o contratante, sendo o Município, precisa dar vazão ao material e não apenas acumulá-lo.
Dr. Gilberto reforçou que os containers são da Prefeitura e que a população também não colabora e continua jogando o lixo na rua ao invés de
colocá-lo no container.
Dr. Eny reportou-se ao matagal existente próximo à FMS.
Dr. Gilberto afirmou que, salvo engano seu, teriam realizado a limpeza da área no dia anterior.
Dr.ª Amariles afirmou que todos os sábados e domingos vão dois enfermeiros em todos os hospitais públicos e particulares verificando se há
doenças de notificação compulsória e que, inclusive, verificaram em um final de semana a presença de quarenta e seis pessoas internadas
com dengue e que isto representa o quanto a situação da doença está grave, necessitando de um cuidado mais apurado e vem verificando
aumento paulatino dos casos e que toda segunda-feira fazem um relatório com o número de casos de dengue de notificações que chegaram e
que na segunda-feira daquela semana já haviam sido notificados 1.731 (um mil, setecentos e trinta e um) casos. Ressaltou ainda que o
Sistema do Ministério da Saúde está muito ruim, exemplificando que, às vezes, em uma tarde somente conseguem digitar três ou quatro
fichas, mas que já confeccionaram o relatório.
Dr. Eny ressaltou a importância de divulgação destes relatórios de forma ampla para a população.
Dr.ª Amariles informou que se compromete pela distribuição deste relatório.
Dr. Gilbertou alerta que a Semana Santa será responsável por grande parte dos aumentos de casos.
Dr.ª Karla destacou a importância de uma estrutura ou ação para os imóveis fechados e abandonados da cidade e verifica que deve haver uma
conversa com a procuradoria jurídica acerca das medidas viáveis a serem realizadas para não incorrer em violação de privacidade de
domicílio.
Dr.ª Amariles afirmou que já haviam levantado tal preocupação.
Dr. Eny ressaltou o encaminhamento realizado na audiência anterior para análise pela PGM sobre tais medidas que já foram tomadas e podem
ser tomadas em casos extremos que envolvam além da saúde o urbanismo e o direito de propriedade.
Dr. Paulo Marques informou que os bairros são divididos em quarteirões numerados e que precisam analisar como fazer para definir as visitas
em quarteirões. Que precisam trabalhar em parceria com a SAAD para a definição de quais seriam os imóveis abandonados, especificando
quais poderiam ser abertos para a limpeza e afirma que a grande maioria já está anotada e o endereço detalhado. Quanto ao treinamento
afirma que há previsão para realização e que este foi atrasado devido à dengue. Que conseguiram com alguns órgãos como o Águas de
Teresina acerca dos imóveis que representariam risco.
Dr. Paulo informou que haverá reunião com escolas e repartições públicas acerca do correto descarte de objetos e a limpeza do ambiente,
evitando o acúmulo de água parada.
Dr.ª Karla ressaltou alguns casos como a polícia em que há acúmulo de objetos apreendidos.
Dr.ª Amariles afirmou que em janeiro enviaram ofício assinado pelo Presidente da FMS pedindo aos Secretários de Saúde do Município e do
Estado que vigiassem as escolas. Que no começo de março oficiaram novamente e telefonaram para a SESAPI pedindo que fossem tomadas
as providências necessárias. Afirmou, por fim, que dia 23 de março notificou a Secretaria de Educação acerca da necessidade de fiscalização
da limpeza das escolas.
Dr. Eny ressaltou que no atual momento que os agentes de saúde e endemias deveriam retornar para a Fundação Municipal de Saúde.
Dr. Gilberto afirmou que já buscou o retorno dos agentes de saúde e endemia para a FMS, mas que existe inclusive um Projeto de Lei
Municipal que tornaria a transferência de agentes de endemia cedidos para outros órgãos como definitivo.
Dr. Eny solicitou o envio deste referido Projeto de Lei para o MPPI.
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Dr. Paulo afirmou que foi solicitada a análise acerca da suspensão de férias do presente mês e do próximo para os agentes de saúde e de
endemias para primar o trabalho na dengue.
Dr. Eny aduziu que não é justo que estes servidores percam o direito contitucional de gozarem suas férias, enquanto outros estão em cargos
administrativos totalmente desvinculados de suas atividades institucionais.
Dr. Paulo afirmou que foi pedido ao NUSO - Núcleo de Saúde Ocupacional para que disponibilizem a lista dos agentes de saúde e endemias
que estão atuando administrativamente, especificando a situação atual.
Dr.ª Amariles afirmou que sempre que é verificado um caso grave há comunicação da Zoonoses para verificação da residência e seus
arredores e que em locais suspeitos também há comunicação para a Zoonoses para que estes realizem a programação de visitação.
Dr.ª Amparo ressaltou que nestes casos em que há risco, ainda que inexistam casos confirmados, informam à Zoonoses, pois ainda que
inexistam infectados, as condições do local podem propiciar o posterior alastramento da doença.
Dr.ª Karla questionou se todos os agentes de endemia estariam na linha de frente.
Dr.ª Amariles respondeu que os agentes que estariam fora são apenas os que possuem atestado médico, que estes não foram cedidos e
estariam na FMS, mas que por decisão médica não estariam especificamente em campo, atuando em linha de frente, mas que contribuiriam de
outras formas como em campanhas educativas.
Dr.ª Karla questionou se estão conseguindo cumprir todos os ciclos de investigação da dengue e como estaria a questão das visitas dos
agentes.
Dr. Paulo relatou que a Zoonoses tem várias medidas como visitas de rotina que são realizadas e espera-se o período de mais ou menos dois
meses para o retorno ao mesmo local; que, quando há a identificação de casos positivos e/ou suspeitos, a casa da pessoa é localizada e há
pulverização de uma bomba costal em um raio de 150 metros em cada rua. Que bairros como Jóquei Clube já houve pulverização completa.
Dr. Karla questionou sobre as visitas rotineiras se vem sendo feitas independentemente de comunicação de casos.
Dr. Paulo afirmou que são feitos. Que os Agentes de Combate a Endemias realizam a visita investigativa de casa em casa e o Supervisor de
Campo coordena grupos para a realização de visitas notificadas; que cada um dos agentes possui um carro fornecido pela Fundação e vão às
casas para realização da investigação. Afirma que acima destes Supervisores de Campo existe o Supervisor Geral e que a par destes agentes
também existe um veterinário que também atua; que a distribuição das visitas notificadas é passada pelos veterinários aos supervisores (Geral
e de Campo), enquanto os Agentes de Combate a Endemias realizam as visitas de rotina. Termina concluindo que o trabalho de rotina não é
prejudicado pelo combate posterior à infecção de dengue por serem equipes diferentes.
Dr.ª Karla questionou acerca do aumento de solicitações vindo dos bairros se isto não prejudicou a atuação dos agentes.
Dr. Gilberto afirmou que a quantidades de agentes seria muito grande e não seria neste sentido prejudicado.
Drª. Karla questionou quantos ciclos já foram fechados.
Dr. Paulo afirmou que estão iniciando o segundo ciclo e que podem realizar até seis em cada doze meses, que precisam realizar pelo menos
270.000 (duzentos e setenta mil) imóveis em Teresina, valor que se não é alcançado em um ciclo é renovado para outro.
Dr.ª Karla questionou se o trabalho seria realizado apenas de segunda a sexta ou se também existiriam equipes atuando aos finais de semana.
O Dr. Paulo confirmou que o trabalho é realizado de segunda a sexta e também foi solicitado em Sábados e Domingos, estando-se
aguardando a verificação se existiria autorização para realização aos finais de semana.
Dr. Eny questionou se ganham por dia ou por produtividade.
O Dr. Paulo afirmou que ganham por plantão aos finais de semana além do pagamento mensal.
A Dr.ª Karla ressaltou a importância de atuação maior aos finais de semana, pelo menos até o fim da pandemia de dengue.
O Dr. Gilberto afirmou que irão analisar isto em reunião.
A Dr.ª Amariles informou que existem dois carros "fumacê" e que existe previsão para receberem mais um pela SESAPI.
O Dr. Paulo informou que pretende que seja realizado trabalho voltados às crianças que eram realizados antes. Que já iniciaram os trabalhos
este ano com duas palestras levando o mosquito dentro do frasquinho.
O Dr. Gilberto afirmou que se depender de recursos financeiros não poderão realizar o trabalho aos finais de semana. Que há necessidade de
comprovarem em dados a viabilidade de adoção de tais custos, por motivos de barreira na Lei de Responsabilidade Fiscal.
O Dr. Eny ressaltou que irá prejudicar ainda mais as finanças do erário municipal se aumentarem o número de casos positivados e de
internados.
A Dr.ª Karla ressaltou a necessidade de tomada de medidas urgentes.
O Dr. Eny questionou se poderia ser concedido um prazo para resposta acerca da possibilidade de disponibilização de investigação aos finais
de semana.
A Dr.ª Amariles afirmou que este ano vão para mais de 250 mil ovos recolhidos em três meses. Que quando o mosquito está contaminado pelo
vírus ele voa mais rápido e precisa de muito mais sangue e que a fêmea pode estar contaminada por mais de um vírus e quando pica repassa
todos estes vírus. Que quando o mosquito pica libera uma substância anti-inflamatória, anestésica e anti-coagulante o que impede a detecção
da picada, pois não coça.
A Dr.ª Karla ressaltou ao Dr. Gilberto sobre a necessidade de um prazo para resposta sobre a adoção de medidas mais enérgicas.
O Dr. Eny afirmou que diante de sintomas de dengue a população precisa saber onde deve procurar. Que existindo atenção básica e
hospitalar, eles deveriam ir para as UBS, contudo a população não sabe disto e buscam outros locais como as UPAs e sendo assim seria
necessária a disponibilização de informativos.
O Dr. Gilberto afirmou que disponibilizaram tais informações no início da campanha de dengue e que determinaram nas UBSs que o primeiro
horário do médico seja atendida toda a demanda de dengue da região e que aos finais de semana existem as Festreques que atuam neste
período.
A Dr.ª Karla questionou se há um controle com a dosagem do veneno repassado pelo carro "fumacê".
A Dr.ª Amariles afirmou que existe um grande controle quanto a isto e inexiste possibilidade de contaminação da população. Que a quantidade
de veneno dos carros é calibrada na Universidade Federal do Piauí, que o carro apenas pode circular no máximo quinze quilômetros e que é
conferida a velocidade do vento.
Dr. Eny Pontes agradeceu e afirmou a importância de contar com a colaboração de todos e relacionou os encaminhamentos gerados na
audiência.
4. Encaminhamentos
4.
1

Envio pela Presidência da Fundação Municipal de Saúde do Projeto de Lei Municipal que tornaria definitiva a cessão de agentes de saúde
e endemias para outros órgãos.

4.
2

Publicação contínua de relatórios semanais acerca dos dados coletados acerca da dengue com número de infectados de forma que sejam
amplamente divulgados à população.

4.
3

Envio de informação pela Presidência da Fundação Municipal de Saúde acerca da possibilidade de realização de visitas e vistorias pelos
Agentes de Saúde e Endemias aos Finais de Semana.

4.
4

Ampliação da divulgação das informações acerca da dengue nos portais e redes de informação da Fundação Municipal de Saúde,
inclusive com a especificação antecipada das regiões, datas e horários de passagem do "fumacê", bem como o esclarecimento da
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população acerca de qual unidade de saúde deverá ser buscada em cada caso.
E para constar, de ordem do Promotor de Justiça da 29ª PJ, eu, Lia Andrade Portela, Assessora Ministerial, encerro a presente ata.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 029/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 058/2021
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 a 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 apurarirregularidades
do Hospital Alberto Neto - Dirceu Arcoverde II - contidas no relatório do COREN-PI
CONSIDERANDO que o ato a ser investigado é de responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde;
RESOLVE:
CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 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 irregularidades do Hospital Alberto Neto - Dirceu Arcoverde II - contidas no relatório do
COREN-PI, 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
nº 23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, 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, 20 de abril de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 031/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 054/2021
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 a 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 quanto a cobrança indevida de consulta médica por clínica conveniada ao SUS;
CONSIDERANDO que o ato a ser investigado é de responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde;
RESOLVE:
CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 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 quanto a cobrança indevida de consulta médica por clínica
conveniada ao SUS, 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, 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, 20 de abril de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 030/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 055/2021
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 a 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 viabilizar atendimento a
um paciente que apresenta dependência química, através da Gerência de Saúde Mental da Fundação Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que o ato a ser investigado é de responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde;
RESOLVE:
CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO 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 deviabilizar atendimento a um paciente que apresenta dependência química, através da Gerência de
Saúde Mental da Fundação Municipal de Saúde, 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
nº 23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, 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, 25 de abril de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
PORTARIA 29ª P.J. Nº 028/2022
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 29ª PJ Nº 010/2022
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 a vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO apurar a falta de psiquiatras no Ambulatório Provida, bem como as condições em que o serviço é prestado.
RESOLVE
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 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 a falta de psiquiatras no Ambulatório Provida, bem como as condições em que o serviço é prestado, adotando, caso necessário,
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ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria 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 o Sr. CELINA MADEIRA CAMPOS MARTINS para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução
nº 23 do CNMP;
3. Que seja expedido ofício à GMS, solicitando que informe se há previsão de contratação de mais um profissional para o ambulatório Pro Vida,
visto que o quadro anterior era composto por 03 médicos psiquiatras.
4. 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;
5. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial do Ministério Público 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;
6. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Teresina, 20 de abril de 2.022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ

4.10. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI23089
PORTARIA N. 05/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIMP N. 001741-361/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento nos arts. 127 e 129, incs.
II e III, da Constituição Federal, no art. 26 da Lei Federal n. 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no art. 36 da Lei
Complementar Estadual n. 12/93,
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
Considerando que a Constituição brasileira, no seu art. 230 prevê que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.";
Considerando as normas da Lei n. 10.741/2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
Considerando o disposto na Resolução n. 174/2017 do CNMP, que, disciplinando a instauração e a tramitação do procedimento administrativo,
tornou obrigatória a sua instauração por "portaria sucinta, com delimitação de seu objeto" (art. 9º);
Considerando que, nos termos do art. 8º da mencionada Resolução, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim
destinado a: "I - acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; II - acompanhar e fiscalizar, de forma
continuada, políticas públicas ou instituições; III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; IV - embasar outras
atividades não sujeitas a inquérito civil";
Considerando o despacho exarado nos autos da NF SIMP n. 001741-361/2021;
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de defesa dos direitos e interesses individuais indisponíveis
da pessoa idosa Anísio Borges Leal, com qualificação nos autos, o qual, segundo comunicação que chegou ao conhecimento deste órgão do
Ministério Público, por meio de notícia apresentada por ele próprio, estaria em situação de risco, em razão de sua condição pessoal. Consta que
o idoso em destaque está proibido de se aproximar da sua esposa Antônia Borges Gonçalves Leal, em razão de medida protetiva imposta,
decorrente de violência doméstica. Informa que Anísio se encontra impedido de ter acesso à sua residência, a qual possui dois andares e está
localizada na Rua São João, n. 91, Bairro São Vicente, Picos-PI, construída na constância do seu casamento com Antônia, justamente porque ela
está residindo no imóvel e, pelas proibições da medida protetiva, residindo o idoso na Localidade Futuro, situada no Povoado Torrões. Segundo
alega o idoso, "pela proibição do acesso a sua casa na cidade está sofrendo problemas de saúde", pedindo "acesso aos seus direitos assim
como a esposa está usufruindo". Então, este procedimento tem a finalidade de se esclarecer se efetivamente o idoso está na condição noticiada
e, em caso positivo, promover as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis visando ao seu amparo, determinando as seguintes diligências:
registre-se e autue-se com os documentos que seguem;
encaminhe-se cópia desta ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), para conhecimento;
publique-se no Diário Oficial do MPPI.
cumpra-se o despacho retro.
Picos, 04 de abril de 2022.
Antônio César Gonçalves Barbosa
Promotor de Justiça

4.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI23090
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 07/2020 (SIMP 000232-201/2020)
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Alvorada do Gurgueia/PI.
O presente procedimento foi instaurado em 19.03.2020, início da pandemia, para acompanhar Controle e Prevenção de Proliferação do
Coronavírus (ID. 311993371).
Em sede de diligências, fora determinado expedição de Recomendação Administrativa à senhora Maria das Mercês Ribeiro Martins Santiago,
então Secretária Municipal de Saúde, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária
acima referidas e outras com ela convergentes.
A Recomendação Administrativa nº 04/2020 recomendou o que segue, in verbis (ID. 31199380):
"A pronta adoção de providências para a elaboração e aplicação do Plano de Contingência Municipal, voltado para o cenário epidemiológico
local, visando à redução dos riscos de transmissão do coronavírus (COVID-19), conforme recomendações do Ministério da Saúde e da SESAPI,
bem assim dispondo serviços e recursos voltados à prevenção, ao cuidado e à correta informação da população acerca da atual situação da
enfermidade no âmbito do município de Alvorada do Gurgueia-PI;2. que o Plano de Contingência para a Infecção pelo Coronavírus de Alvorada
do Gurgueia contenha, como elementos mínimos a realidade e estrutura sanitárias disponíveis, estimando objetivamente a cronologia da
implantação de cada uma das providências necessárias de modo que em tal instrumento esteja definido o fluxo de atendimento para os casos
suspeitos e confirmados decoronavírus;3.que se definam equipes de profissionais para as ações de vigilância e resposta(inclusive, equipes de
campo, em especial, agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias);4. que se organizem providências que garantam estoques
estratégicos de recursos materiais e EPIs, a saber: gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara, avental impermeável de mangas longas,
luvas de procedimentos, para atender casos suspeitos (Pag. 22, do Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus, e na pág. 14, do
Página 46

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1081 Disponibilização: Segunda-feira, 25 de Abril de 2022 Publicação: Terça-feira, 26 de Abril de 2022

PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA OENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS 2019-nCoV do Estado
do Piauí);5.que se operacionalize, torne disponível e se dê conhecimento ao público de canal de comunicação para atender dúvidas, reclamações
e outras manifestações, empregando, para tanto, a Ouvidoria do SUS; que se ofereça material informativo (com orientações sobre as formas de
transmissão, sintomas, profilaxia, fluxo de serviços de saúde - quando se deve buscar a UBS, hospital de referência ou outro serviço na região,
etc.) no endereço de internet da Prefeitura Municipal e/ou da Secretaria Municipal de Saúde, ou por meio de rádio comunitária (e outras
emissoras que a tanto possam aderir), panfletos em locais de grande acesso de pessoas, divulgação na rede escolar, nas unidades de saúde,
bem como por intermédio dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, sem prejuízo de outros meios que atendam à população
como um todo;7. que, quando da divulgação de informações à comunidade, utilizar-se, obrigatoriamente, de dados oficiais, especialmente
aqueles divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde; 8. Que se realize a capacitação de todos os profissionais atuantes na atenção básica,
em especial agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, para que atuem em face do coronavírus, buscando, para tanto, sempre
que necessário, auxílio técnico das respectivas Regionais de Saúde"
Em resposta a Secretaria de Saúde Municipal apresentou o plano de contingência de Alvorada do Gurgueia/PI (ID. 31211925).
Despacho de ID. 312286664 determinando expedição de nova Recomendação a qual deveria ser encaminhada juntamente com a
NOTATÉCNICA CONJUNTA Nº 01/2020/MPPI/CAODS/CAOMA ao ente municipal.
A Recomendação Administrativa nº 08/2020 recomendou o que segue, in verbis (ID. 31248587):
"Medidas a serem observadas durante os procedimentos de autópsia e preparação de corpos:O número de funcionários presentes ao executar
esses procedimentos deve ser restringido ao mínimo necessário. Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão. Os
EPIs para os profissionais que realizam a autopsia incluem: luvas cirúrgicas duplas interpostas com uma camada de luvas de malha sintética à
prova de corte, macacão usado sob um avental ou avental impermeável, óculos ou escudo facial, capas de sapatos ou botas impermeáveis e
máscaras N95.Os EPIs devem ser removidos antes de sair do conjunto de autópsia e descartados apropriadamente, como resíduos infectantes.
Resíduos perfuro cortantes devem ser descartados em recipientes rígidos, à prova de perfuração e vazamento, e com o símbolo de resíduo
infectante. Após remoção dos EPI, sempre proceder à higienização das mãos. Artigos não descartáveis deverão ser encaminhados para limpeza
e desinfecção/esterilização, consoante rotina do serviço, e em conformidade com. Câmeras, telefones, computadores e outros itens que ficam na
sala de necropsia, ou preferencialmente na antessala, se possível, devem ser tratados como artigos contaminados e devem ser limpos e
desinfetados conforme recomendação do fabricante. Para os demais trabalhadores que manipulam corpos humanos são recomendados os
seguintes EPI: luvas não estéreis e nitrílicas ao manusear materiais potencialmente infecciosos. Se houver risco de cortes, perfurações ou outros
ferimentos na pele, usar luvas resistentes sob as luvas de nitrila, avental limpo, de mangas compridas, resistente a líquidos ou impermeável, para
proteger a roupa, protetor facial de plástico ou uma máscara cirúrgica e óculos para proteger o rosto, olhos, nariz e boca defluidos corporais
potencialmente infecciosos, que possam respingar durante os procedimentos. Garantir às salas de autopsia sistemas de tratamento de ar
adequados. Isso inclui sistemas que mantêm pressão negativa em relação às áreas adjacentes e que fornecem um mínimo de 6 trocas de ar
(estruturas existentes) ou 12 trocas de ar(nova construção ou reforma) por hora. O ar ambiente deve sair diretamente para o exterior ou passar
por um filtro HEPA, se for re circulado. Além disso, o ar dos sistemas de exaustão ao redor da mesa de autopsia, deve ser dirigido para baixo e
para longe dos trabalhadores que realizam os procedimentos de autópsia. Os procedimentos geradores de aerossóis devem ser restringidos ao
mínimo necessário. Sempre que possível, devem ser utilizadas cabines de biossegurança para o manuseio e exame de amostras. Os sistemas
de tratamento de ar devem permanecer ligados enquanto é realizada a limpeza do local. Evitar utilizar serra óssea oscilante. Se necessário,
conectar uma "cobertura" a vácuo para conter aerossóis. Utilize tesouras manuais. Realizar limpeza das superfícies com água e detergente e
proceder à desinfecção com hipoclorito de sódio a 1% (pisos e paredes) ou álcool a 70% (bancadas, mesas, maca). Quando a limpeza estiver
concluída e o EPI tiver sido removido, higienize as mãos imediatamente. O serviço de saúde que encaminhar o corpo deverá comunicar ao
agente funerário das medidas de precaução .b) medidas a serem observadas no descarte de resíduos de saúde decorrentes do manuseio de
infectados e vítimas fatais:Acondicionar os resíduos de serviços de saúde devem ser a condicionados atendendo às exigências legais referentes
ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou, na sua ausência, às
normas e critérios internacionalmente aceitos. Garantir que os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de
saúde devem atender às exigências legais e às normas da ABNT. Somente transferir os resíduos de serviços de saúde para estações e sistemas
de tratamento e disposição final licenciadas pelo órgão ambiental competente. Atender às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais,
gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes para fins de lançamento na rede pública de esgoto ou em corpo receptor de
efluentes líquidos provenientes dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. Promover a segregação dos resíduos na fonte e no
momento da geração, de acordo com suas características, conforme classificação definida pela Resolução CONAMA nº 358/2005, para fins de
redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantindo a proteção da saúde e do meio ambiente. Quanto aos resíduos do
Grupo A1, constantes do anexo I da Resolução CONAMA nº 358/2005, submetê-los a processos de tratamento em equipamento que promova
redução de carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana e devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou
local devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde. c) medidas a serem observadas para o transporte de
corpos:O transporte do cadáver deve ser feito conforme procedimentos de rotina, com utilização de revestimentos impermeáveis para impedir o
vazamento de líquido. O carro funerário deve ser submetido à limpeza e desinfecção de rotina após o transporte do cadáver. Transportar o corpo
somente após as amostras terem sido coletadas e o corpo ter sido ensacado. O transporte do corpo deve ser feito de saco impermeável, selado e
identificado. Desinfetar a parte externa do saco plástico com desinfetante hospitalar registrado na ANVISA, aplicado conforme as recomendações
do fabricante. Usar luvas descartáveis nitrílicas ao manusear o saco plástico para o corpo. d) medidas a serem observadas durante os velórios e
sepultamento:Evitar o contato físico com o corpo, pois o vírus permanece viável em fluidos corpóreos, e também em superfícies ambientais.
Evitar a presença de pessoas sintomáticas respiratórias; se porventura é imprescindível que venham ao funeral precisam usar máscara cirúrgica
comum, e permanecer no local o menor tempo possível. Evitar apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os participantes do funeral.
Enfatizar a necessidade de higienização das mãos. Disponibilizar água e papel toalha e álcool gel para higienização das mãos. Manter limpas as
instalações sanitárias e demais ambientes. Deve ser evitada a presença de alimentos nas dependências de realização do funeral. Manter a urna
fechada com visor quando possível ou mantê-la fechada, INCLUSIVE, na despedida final, evitando tocar ou beijar o corpo. Para sepultamento em
outro município que não o local onde ocorreu o óbito, manter a urna lacrada desde o transporte. O embalsamamento não é recomendado, a
menos que haja controles apropriados para gerenciar os procedimentos de geração de aerossóis
Nova Expedição de Recomendação Administrativa nº 14/2020, a qual determinou ao Município de Alvorada do Gurgueia/PI e aos organizadores
ou produtores de eventos, sejam eles esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros eventos de massa, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes
(ID.31302342).
Seguiram-se mais diligências e trâmites procedimentais ao longo das IDs nºs 31319655; 31324961; 31333400; 31336111; 31357532; 31357568;
31357582; 31357664; 31390099; 31439565; 31439585; 31440516; 31488620; 31488636.
Houve ainda reunião em 08/06/2020, às 09:39 hs, via chamadade vídeo (telefone institucional), com Prefeito do Município de Alvorada do
Gurgueia-PI, para tratar sobre o decreto Municipal nº 16, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a retomada gradativa das atividades religiosas
no âmbito do Município de Alvorada do Gurgueia-PI (ID. 31717173).
Seguiram-se mais diligências e trâmites procedimentais ao longo das IDs nºs 32607887; 33770825; 33772222; 34723833; 53188941.
Vieram-me os autos.
É, em síntese, o que interessa para o momento.
O cerne da demanda se vincula a acompanhar as ações de prevenção e enfrentamento ao avanço do Coronavírus (Covid-19) no Município de
Alvorada Gurgueia/PI, bem como as políticas públicas a serem executadas para mitigar os impactos da doença.
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O Brasil enfrenta, ainda, possivelmente, uma das páginas mais dramáticas da nossa história. Problemas conjunturais, históricos e estruturais são
potencializados pelo ainda imponderável avanço do contágio da população pelo novo coronavírus, que, sem distinção, de credo e classe, ameaça
à saúde de todos e desafia de forma inédita o sistema de saúde pública do país.
Como se sabe, no fim de 2019, noticiou-se a descoberta de uma mutação do coronavírus na região da China, que vinha se disseminando de
forma acelerada e causando graves síndromes respiratórias e relevante número de mortes. Tratava-se do que viria a ser a denominada COVID19. De origem incerta e lesividade ainda não decifrada, o vírus se espalhou rapidamente aos outros países, causando tensão mundial e
obrigando os Estados nacionais à tomada de medidas urgentes para seu enfrentamento.
Nada obstante, em pouco tempo o contágio atingiu os cinco continentes e a maioria dos países do planeta, até que, em 11/03/2020, a COVID19
foi classificada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Antes disso, em 30/01/2020, a OMS já declarara Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional - movimento que, sob forte pressão interna e global, foi acompanhado pelo Ministério da Saúde
brasileiro mediante a publicação da Portaria n. 188/2020, de 04/02/2020, que declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) no país. Dada sua altíssima capacidade de transmissão, a comunidade científica aponta, desde o primeiro instante, que a principal arma
de confronto à proliferação do novo coronavírus é a adoção de providências estatais de quarentena e distanciamento social da população,
reduzindo momentaneamente ao máximo possível a circulação das pessoas e impedindo toda sorte de aglomeração.
No Brasil, grande parte dos governos estaduais e municipais declarou estado de calamidade pública e passou, a partir da primeira metade de
março, a implementar medidas de restrição ao comércio e a atividades que gerem amplo contato social, como eventos abertos, espetáculos,
partidas de futebol etc. Inúmeros atos normativos foram editados a determinar, na vigência do estado emergencial, o controle da entrada de
estrangeiros no país, a suspensão de atividades e fechamento de estabelecimentos abertos ao público, ressalvados os reputados essenciais como supermercados, farmácias, clínicas etc.
É nessa moldura que se constitui, enfim, o presente procedimento extrajudicial. Conforme amplamente noticiado, a todos os problemas vividos no
país que preocupam e dilaceram as famílias brasileiras, junta-se a atuação importante das autoridades públicas.
Registro, por oportuno, de que, nesse período de pandemia, o Ministério Público esteve fortemente atuando para responder às demandas
urgentes da sociedade no que se refere aos temas sobre saúde, educação, probidade, violações de direitos de pessoa idosa e crianças que
foram objetos do presente procedimento no período da pandemia, uma vez que se fez necessária a adoção de medidas para conter a
propagação do coronavírus, sobretudo, em razão de serem questões preocupantes relacionadas à pandemia que representou ameaça para
efetivação da lei.
Durante o curso do presente procedimento, diversas medidas foram adotadas por esta Promotoria de Justiça através de recomendações
administrativas e incluíram: cancelamento de eventos; medidas que garantiam o isolamento social, fechamento de estabelecimentos e restrição
de aglomerações em espaços públicos; disponibilização de merendas e cestas básicas, mesmo com as aulas suspensas; entre outras, bem como
medidas voltadas para garantia de recursos financeiros no combate à pandemia.
Pelo exposto, considerando-se a documentação e os esclarecimentos e/ou informações prestados pelos gestores públicos durante a tramitação
do procedimento, bem como o resultado de atuação deste órgão Ministerial, inexistem razões para continuidade do feito.
Ademais, segundo Boletim informativo do Município de Alvorada do Gurgueia, não há registro de casos ativos de covid-19 no Município de
Alvorada do Gurgueia/PI (ID. 53188941).
Dessa maneira, verifica-se que o ente Municipal, através das documentações carreadas nos autos, acatou integralmente as recomendações e
requisições ministeriais, inclusive vem adotando as medidas necessárias para atenuar os impactos da Covid-19.
Neste sentido, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, vez que as orientações contidas nas recomendações e requisições foram
efetuadas, consoante documentação encaminhada pelos Municípios, portanto, não há necessidade de perpetuar o presente procedimento, posto
que sua natureza não pode ser ad eternum. A atuação, doravante, deve ser realizada caso a caso a depender do cenário pandêmico e das novas
medidas sanitárias cabíveis em um país com avançado processo de imunização e do cenário atualmente vivido.
Desta forma, caso sobrevenham situações no tocante ao objeto deste procedimento, o Município já se encontra ciente das medidas necessárias
e o Parquet deve atuar com a deflagração de novos procedimentos.
Com essas considerações, tendo em vista a convicção deste Órgão de que o caso não comporta a propositura da ação civil pública e/ou outras
medidas extrajudiciais, promovo, conforme prevê o artigo 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, o ARQUIVAMENTOdeste expediente.
Publique-se em DOEMP e comunique-se este ato ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI) e ao CAODS.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários no SIMP, conforme artigo 12 da Resolução nº 174/2017 CNMP.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Cumpra-se.
Cristino Castro-PI, 22 de abril de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 06/2020 (SIMP 000234-201/2020)
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Palmeira do Piauí/PI.
O presente procedimento foi instaurado aos 19.03.2020 para acompanhar Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus (ID. 31199493).
Em sede de diligências, fora determinado expedição de Recomendação Administrativa ao senhor Ferdinand Oliveira Roldão, então Secretário
Municipal de Saúde, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e
outras com ela convergentes
A Recomendação Administrativa nº 03/2020 recomendou o que segue, in verbis (ID. 31199497):
"A pronta adoção de providências para a elaboração e aplicação do Plano de Contingência Municipal, voltado para o cenário epidemiológico
local, visando à redução dos riscos de transmissão do coronavírus (COVID-19), conforme recomendações do Ministério da Saúde e da SESAPI,
bem assim dispondo serviços e recursos voltados à prevenção, ao cuidado e à correta informação da população acerca da atual situação da
enfermidade no âmbito do município de Palmeira do Piauí-PI;2. que o Plano de Contingência para a Infecção pelo Coronavírus de Palmeira do
Piauí contenha, como elementos mínimos a realidade e estrutura sanitárias disponíveis, estimando objetivamente a cronologia da implantação de
cada uma das providências necessárias de modo que em tal instrumento esteja definido o fluxo de atendimento para os casos suspeitos e
confirmados decoronavírus;3.que se definam equipes de profissionais para as ações de vigilância e resposta(inclusive, equipes de campo, em
especial, agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias);4. que se organizem providências que garantam estoques
estratégicos de recursos materiais e EPIs, a saber: gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara, avental impermeável de mangas longas,
luvas de procedimentos, para atender casos suspeitos (Pag. 22, do Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus , e na pág. 14, do
PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA OENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS 2019-nCoV do Estado
do Piauí);5.que se operacionalize, torne disponível e se dê conhecimento ao público de canal de comunicação para atender dúvidas, reclamações
e outras manifestações, empregando, para tanto, a Ouvidoria do SUS; que se ofereça material informativo (com orientações sobre as formas de
transmissão, sintomas, profilaxia, fluxo de serviços de saúde - quando se deve buscar a UBS, hospital de referência ou outro serviço na região,
etc.) no endereço de internet da Prefeitura Municipal e/ou da Secretaria Municipal de Saúde, ou por meio de rádio comunitária (e outras
emissoras que a tanto possam aderir), panfletos em locais de grande acesso de pessoas, divulgação na rede escolar, nas unidades de saúde,
bem como por intermédio dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, sem prejuízo de outros meios que atendam à população
como um todo;7. que, quando da divulgação de informações à comunidade, utilizar-se, obrigatoriamente, de dados oficiais, especialmente
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aqueles divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde; 8. Que se realize a capacitação de todos os profissionais atuantes na atenção básica,
em especial agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, para que atuem em face do coronavírus, buscando, para tanto, sempre
que necessário, auxílio técnico das respectivas Regionais de Saúde"
Despacho de ID. 31229640 determinando expedição de nova Recomendação a qual deveria ser encaminhada juntamente com a NOTATÉCNICA
CONJUNTA Nº 01/2020/MPPI/CAODS/CAOMA ao ente municipal.
A Recomendação Administrativa nº 06/2020 recomendou o que segue, in verbis (ID. 31243157):
Medidas a serem observadas durante os procedimentos de autópsia e preparação de corpos:O número de funcionários presentes ao executar
esses procedimentos deve ser restringido ao mínimo necessário. Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão. Os
EPIs para os profissionais que realizam a autopsia incluem: luvas cirúrgicas duplas interpostas com uma camada de luvas de malha sintética à
prova de corte, macacão usado sob um avental ou avental impermeável, óculos ou escudo facial, capas de sapatos ou botas impermeáveis e
máscaras N95.Os EPIs devem ser removidos antes de sair do conjunto de autópsia e descartados apropriadamente, como resíduos infectantes.
Resíduos perfuro cortantes devem ser descartados em recipientes rígidos, à prova de perfuração e vazamento, e com o símbolo de resíduo
infectante. Após remoção dos EPI, sempre proceder à higienização das mãos. Artigos não descartáveis deverão ser encaminhados para limpeza
e desinfecção/esterilização, consoante rotina do serviço, e em conformidade com. Câmeras, telefones, computadores e outros itens que ficam na
sala de necropsia, ou preferencialmente na antessala, se possível, devem ser tratados como artigos contaminados e devem ser limpos e
desinfetados conforme recomendação do fabricante. Para os demais trabalhadores que manipulam corpos humanos são recomendados os
seguintes EPI: luvas não estéreis e nitrílicas ao manusear materiais potencialmente infecciosos. Se houver risco de cortes, perfurações ou outros
ferimentos na pele, usar luvas resistentes sob as luvas de nitrila, avental limpo, de mangas compridas, resistente a líquidos ou impermeável, para
proteger a roupa, protetor facial de plástico ou uma máscara cirúrgica e óculos para proteger o rosto, olhos, nariz e boca defluidos corporais
potencialmente infecciosos, que possam respingar durante os procedimentos. Garantir às salas de autopsia sistemas de tratamento de ar
adequados. Isso inclui sistemas que mantêm pressão negativa em relação às áreas adjacentes e que fornecem um mínimo de 6 trocas de ar
(estruturas existentes) ou 12 trocas de ar(nova construção ou reforma) por hora. O ar ambiente deve sair diretamente para o exterior ou passar
por um filtro HEPA, se for re circulado. Além disso, o ar dos sistemas de exaustão ao redor da mesa de autopsia, deve ser dirigido para baixo e
para longe dos trabalhadores que realizam os procedimentos de autópsia. Os procedimentos geradores de aerossóis devem ser restringidos ao
mínimo necessário. Sempre que possível, devem ser utilizadas cabines de biossegurança para o manuseio e exame de amostras. Os sistemas
de tratamento de ar devem permanecer ligados enquanto é realizada a limpeza do local. Evitar utilizar serra óssea oscilante. Se necessário,
conectar uma "cobertura" a vácuo para conter aerossóis. Utilize tesouras manuais. Realizar limpeza das superfícies com água e detergente e
proceder à desinfecção com hipoclorito de sódio a 1% (pisos e paredes) ou álcool a 70% (bancadas, mesas, maca). Quando a limpeza estiver
concluída e o EPI tiver sido removido, higienize as mãos imediatamente. O serviço de saúde que encaminhar o corpo deverá comunicar ao
agente funerário das medidas de precaução .b) medidas a serem observadas no descarte de resíduos de saúde decorrentes do manuseio de
infectados e vítimas fatais:Acondicionar os resíduos de serviços de saúde devem ser a condicionados atendendo às exigências legais referentes
ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou, na sua ausência, às
normas e critérios internacionalmente aceitos. Garantir que os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de
saúde devem atender às exigências legais e às normas da ABNT. Somente transferir os resíduos de serviços de saúde para estações e sistemas
de tratamento e disposição final licenciadas pelo órgão ambiental competente. Atender às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais,
gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes para fins de lançamento na rede pública de esgoto ou em corpo receptor de
efluentes líquidos provenientes dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. Promover a segregação dos resíduos na fonte e no
momento da geração, de acordo com suas características, conforme classificação definida pela Resolução CONAMA nº 358/2005, para fins de
redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantindo a proteção da saúde e do meio ambiente. Quanto aos resíduos do
Grupo A1, constantes do anexo I da Resolução CONAMA nº 358/2005, submetê-los a processos de tratamento em equipamento que promova
redução de carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana e devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou
local devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde. c) medidas a serem observadas para o transporte de
corpos:O transporte do cadáver deve ser feito conforme procedimentos de rotina, com utilização de revestimentos impermeáveis para impedir o
vazamento de líquido. O carro funerário deve ser submetido à limpeza e desinfecção de rotina após o transporte do cadáver. Transportar o corpo
somente após as amostras terem sido coletadas e o corpo ter sido ensacado. O transporte do corpo deve ser feito de saco impermeável, selado e
identificado. Desinfetar a parte externa do saco plástico com desinfetante hospitalar registrado na ANVISA, aplicado conforme as recomendações
do fabricante. Usar luvas descartáveis nitrílicas ao manusear o saco plástico para o corpo. d) medidas a serem observadas durante os velórios e
sepultamento:Evitar o contato físico com o corpo, pois o vírus permanece viável em fluidos corpóreos, e também em superfícies ambientais.
Evitar a presença de pessoas sintomáticas respiratórias; se porventura é imprescindível que venham ao funeral precisam usar máscara cirúrgica
comum, e permanecer no local o menor tempo possível. Evitar apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os participantes do funeral.
Enfatizar a necessidade de higienização das mãos. Disponibilizar água e papel toalha e álcool gel para higienização das mãos. Manter limpas as
instalações sanitárias e demais ambientes. Deve ser evitada a presença de alimentos nas dependências de realização do funeral. Manter a urna
fechada com visor quando possível ou mantê-la fechada, INCLUSIVE, na despedida final, evitando tocar ou beijar o corpo. Para sepultamento em
outro município que não o local onde ocorreu o óbito, manter a urna lacrada desde o transporte. O embalsamamento não é recomendado, a
menos que haja controles apropriados para gerenciar os procedimentos de geração de aerossóis
Despacho de ID. 312271955, determinando expedição de ofício ao Secretário de Saúde do Município de Palmeira do Piauí, para que, no prazo
de 10 dias, preste informações sobre o cumprimento da referida Recomendação Administrativa, a qual versa sobre a elaboração do plano de
contingência para o enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus (covid-19), encaminhando a esta Promotoria de Justiça a
documentação que demonstrem seu fiel cumprimento.
Em resposta ao ofício expedido (ID. 31271949), a Secretaria de Saúde Municipal apresentou o plano de contingência de Palmeira do Piauí (ID.
31302031).
Expedição de nova Recomendação Administrativa nº 15/2020 a qual determinou o Município de Palmeira do Piauí e aos organizadores ou
produtores de eventos, sejam eles esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros eventos de massa, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes
(ID. 31302035).
Seguiram-se mais diligências e trâmites procedimentais ao longo das IDs nºs 31302139; 31319629; 31325008; 31325029; 31336142; 31355101;
31355229; 31355553; 31355584; 31355640; 33745571; 33746062; 33746084; 33770774; 33770791; 33772441.
Vieram-me os autos.
É, em síntese, o que interessa para o momento.
O cerne da demanda se vincula a acompanhar as ações de prevenção e enfrentamento ao avanço do Coronavírus (Covid-19) no Município de
Palmeira do Piauí/PI, bem como as políticas públicas a serem executadas para mitigar os impactos da doença.
O Brasil enfrenta, ainda, possivelmente, uma das páginas mais dramáticas da nossa história. Problemas conjunturais, históricos e estruturais são
potencializados pelo ainda imponderável avanço do contágio da população pelo novo coronavírus, que, sem distinção, de credo e classe, ameaça
à saúde de todos e desafia de forma inédita o sistema de saúde pública do país.
Como se sabe, no fim de 2019, noticiou-se a descoberta de uma mutação do coronavírus na região da China, que vinha se disseminando de
forma acelerada e causando graves síndromes respiratórias e relevante número de mortes. Tratava-se do que viria a ser a denominada COVID19. De origem incerta e lesividade ainda não decifrada, o vírus se espalhou rapidamente aos outros países, causando tensão mundial e
obrigando os Estados nacionais à tomada de medidas urgentes para seu enfrentamento.
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Nada obstante, em pouco tempo o contágio atingiu os cinco continentes e a maioria dos países do planeta, até que, em 11/03/2020, a COVID19
foi classificada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Antes disso, em 30/01/2020 a OMS já declarara Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional - movimento que, sob forte pressão interna e global, foi acompanhado pelo Ministério da Saúde
brasileiro mediante a publicação da Portaria n. 188/2020, de 04/02/2020, que declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) no país. Dada sua altíssima capacidade de transmissão, a comunidade científica aponta, desde o primeiro instante, que a principal arma
de confronto à proliferação do novo coronavírus é a adoção de providências estatais de quarentena e distanciamento social da população,
reduzindo momentaneamente ao máximo possível a circulação das pessoas e impedindo toda sorte de aglomeração.
No Brasil, grande parte dos governos estaduais e municipais declarou estado de calamidade pública e passou, a partir da primeira metade de
março, a implementar medidas de restrição ao comércio e a atividades que gerem amplo contato social, como eventos abertos, espetáculos,
partidas de futebol etc. Inúmeros atos normativos foram editados a determinar, na vigência do estado emergencial, o controle da entrada de
estrangeiros no país, a suspensão de atividades e fechamento de estabelecimentos abertos ao público, ressalvados os reputados essenciais como supermercados, farmácias, clínicas etc.
É nessa moldura que se constitui, enfim, o presente procedimento extrajudicial. Conforme amplamente noticiado, a todos os problemas vividos no
país que preocupam e dilaceram as famílias brasileiras, junta-se a atuação importante das autoridades públicas.
Registro, por oportuno, de que, nesse período de pandemia, o Ministério Público esteve fortemente atuando para responder às demandas
urgentes da sociedade no que se refere aos temas sobre saúde, educação, probidade, violações de direitos de pessoa idosa e crianças que
foram objetos do presente procedimento no período da pandemia, uma vez que se fez necessária a adoção de medidas para conter a
propagação do coronavírus, sobretudo, em razão de serem questões preocupantes relacionadas à pandemia que representou ameaça para
efetivação da lei.
Durante o curso do presente procedimento, diversas medidas foram adotadas por esta Promotoria de Justiça através de recomendações
administrativas e incluíram: cancelamento de eventos; medidas que garantiam o isolamento social, fechamento de estabelecimentos e restrição
de aglomerações em espaços públicos; disponibilização de merendas e cestas básicas, mesmo com as aulas suspensas; entre outras, bem como
medidas voltadas para garantia de recursos financeiros no combate à pandemia.
Pelo exposto, considerando-se a documentação e os esclarecimentos e/ou informações prestados pelos gestores públicos durante a tramitação
do procedimento, bem como o resultado de atuação deste órgão Ministerial, inexistem razões para continuidade do feito.
Ademais, segundo Boletim informativo do Município de Palmeira do Piauí, até o dia 12/03/2022, não há registro de casos ativos de covid-19 no
Município de Palmeira do Piauí (ID. 53187641).
Dessa maneira, verifica-se que o ente Municipal, através das documentações carreadas nos autos, acatou integralmente as recomendações e
requisições ministeriais, inclusive vem adotando as medidas necessárias para atenuar os impactos da Covid-19.
Neste sentido, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, vez que as orientações contidas nas recomendações e requisições foram
efetuadas, consoante documentação encaminhada pelo Município, portanto, não há necessidade de perpetuar o presente procedimento, posto
que sua natureza não pode ser ad eternum. A atuação, doravante, deve ser realizada caso a caso a depender do cenário pandêmico e das novas
medidas sanitárias cabíveis em um país com avançado processo de imunização e do cenário atualmente vivido.
Desta forma, caso sobrevenham situações no tocante ao objeto deste procedimento, o Município já se encontra ciente das medidas necessárias
e o Parquet deve atuar com a deflagração de novos procedimentos.
Com essas considerações, tendo em vista a convicção deste Órgão de que o caso não comporta a propositura da ação civil pública e/ou outras
medidas extrajudiciais, promovo, conforme prevê o artigo 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, o ARQUIVAMENTOdeste expediente.
Publique-se em DOEMP e comunique-se este ato ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI) e ao CAODS.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários no SIMP, conforme artigo 12 da Resolução nº 174/2017 CNMP.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Cumpra-se.
Cristino Castro-PI, 22 de abril de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 05/2020 (SIMP 000235-201/2020)
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Santa Luz/PI.
O presente procedimento foi instaurado em 19.03.2020 para acompanhar o Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus (ID. 31199526).
Em sede de diligências, fora determinado expedição de Recomendação Administrativa à senhora Alice Áurea Ferreira da Cruz Pinheiro, então
Secretária Municipal de Saúde, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima
referidas e outras com ela convergentes.
A recomendação Administrativa nº 02/2020 recomendou o que segue, in verbis (ID. 31199531):
"A pronta adoção de providências para a elaboração e aplicação do Plano de Contingência Municipal, voltado para o cenário epidemiológico
local, visando à redução dos riscos de transmissão do coronavírus (COVID-19), conforme recomendações do Ministério da Saúde e da SESAPI,
bem assim dispondo serviços e recursos voltados à prevenção, ao cuidado e à correta informação da população acerca da atual situação da
enfermidade no âmbito do município de Santa Luz-PI;2. que o Plano de Contingência para a Infecção pelo Coronavírus de Santa Luz/PI
contenha, como elementos mínimos a realidade e estrutura sanitárias disponíveis, estimando objetivamente a cronologia da implantação de cada
uma das providências necessárias de modo que em tal instrumento esteja definido o fluxo de atendimento para os casos suspeitos e confirmados
decoronavírus;3.que se definam equipes de profissionais para as ações de vigilância e resposta(inclusive, equipes de campo, em especial,
agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias);4. que se organizem providências que garantam estoques estratégicos de
recursos materiais e EPIs, a saber: gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara, avental impermeável de mangas longas, luvas de
procedimentos, para atender casos suspeitos (Pag. 22, do Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus , e na pág. 14, do PLANO
ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA OENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS 2019-nCoV do Estado do
Piauí);5.que se operacionalize, torne disponível e se dê conhecimento ao público de canal de comunicação para atender dúvidas, reclamações e
outras manifestações, empregando, para tanto, a Ouvidoria do SUS; que se ofereça material informativo (com orientações sobre as formas de
transmissão, sintomas, profilaxia, fluxo de serviços de saúde - quando se deve buscar a UBS, hospital de referência ou outro serviço na região,
etc.) no endereço de internet da Prefeitura Municipal e/ou da Secretaria Municipal de Saúde, ou por meio de rádio comunitária (e outras
emissoras que a tanto possam aderir), panfletos em locais de grande acesso de pessoas, divulgação na rede escolar, nas unidades de saúde,
bem como por intermédio dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, sem prejuízo de outros meios que atendam à população
como um todo;7. que, quando da divulgação de informações à comunidade, utilizar-se, obrigatoriamente, de dados oficiais, especialmente
aqueles divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde; 8. Que se realize a capacitação de todos os profissionais atuantes na atenção básica,
em especial agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, para que atuem em face do coronavírus, buscando, para tanto, sempre
que necessário, auxílio técnico das respectivas Regionais de Saúde"
Despacho de ID. 31229615 determinando expedição de nova Recomendação a qual deveria ser encaminhada juntamente com a NOTATÉCNICA
CONJUNTA Nº 01/2020/MPPI/CAODS/CAOMA ao ente municipal.
A Recomendação Administrativa nº 07/2020 recomendou o que segue, in verbis (ID. 31234499):
Medidas a serem observadas durante os procedimentos de autópsia e preparação de corpos:O número de funcionários presentes ao executar
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esses procedimentos deve ser restringido ao mínimo necessário. Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão. Os
EPIs para os profissionais que realizam a autopsia incluem: luvas cirúrgicas duplas interpostas com uma camada de luvas de malha sintética à
prova de corte, macacão usado sob um avental ou avental impermeável, óculos ou escudo facial, capas de sapatos ou botas impermeáveis e
máscaras N95.Os EPIs devem ser removidos antes de sair do conjunto de autópsia e descartados apropriadamente, como resíduos infectantes.
Resíduos perfuro cortantes devem ser descartados em recipientes rígidos, à prova de perfuração e vazamento, e com o símbolo de resíduo
infectante. Após remoção dos EPI, sempre proceder à higienização das mãos. Artigos não descartáveis deverão ser encaminhados para limpeza
e desinfecção/esterilização, consoante rotina do serviço, e em conformidade com. Câmeras, telefones, computadores e outros itens que ficam na
sala de necropsia, ou preferencialmente na antessala, se possível, devem ser tratados como artigos contaminados e devem ser limpos e
desinfetados conforme recomendação do fabricante. Para os demais trabalhadores que manipulam corpos humanos são recomendados os
seguintes EPI: luvas não estéreis e nitrílicas ao manusear materiais potencialmente infecciosos. Se houver risco de cortes, perfurações ou outros
ferimentos na pele, usar luvas resistentes sob as luvas de nitrila, avental limpo, de mangas compridas, resistente a líquidos ou impermeável, para
proteger a roupa, protetor facial de plástico ou uma máscara cirúrgica e óculos para proteger o rosto, olhos, nariz e boca defluidos corporais
potencialmente infecciosos, que possam respingar durante os procedimentos. Garantir às salas de autopsia sistemas de tratamento de ar
adequados. Isso inclui sistemas que mantêm pressão negativa em relação às áreas adjacentes e que fornecem um mínimo de 6 trocas de ar
(estruturas existentes) ou 12 trocas de ar(nova construção ou reforma) por hora. O ar ambiente deve sair diretamente para o exterior ou passar
por um filtro HEPA, se for re circulado. Além disso, o ar dos sistemas de exaustão ao redor da mesa de autopsia, deve ser dirigido para baixo e
para longe dos trabalhadores que realizam os procedimentos de autópsia. Os procedimentos geradores de aerossóis devem ser restringidos ao
mínimo necessário. Sempre que possível, devem ser utilizadas cabines de biossegurança para o manuseio e exame de amostras. Os sistemas
de tratamento de ar devem permanecer ligados enquanto é realizada a limpeza do local. Evitar utilizar serra óssea oscilante. Se necessário,
conectar uma "cobertura" a vácuo para conter aerossóis. Utilize tesouras manuais. Realizar limpeza das superfícies com água e detergente e
proceder à desinfecção com hipoclorito de sódio a 1% (pisos e paredes) ou álcool a 70% (bancadas, mesas, maca). Quando a limpeza estiver
concluída e o EPI tiver sido removido, higienize as mãos imediatamente. O serviço de saúde que encaminhar o corpo deverá comunicar ao
agente funerário das medidas de precaução .b) medidas a serem observadas no descarte de resíduos de saúde decorrentes do manuseio de
infectados e vítimas fatais:Acondicionar os resíduos de serviços de saúde devem ser a condicionados atendendo às exigências legais referentes
ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou, na sua ausência, às
normas e critérios internacionalmente aceitos. Garantir que os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de
saúde devem atender às exigências legais e às normas da ABNT. Somente transferir os resíduos de serviços de saúde para estações e sistemas
de tratamento e disposição final licenciadas pelo órgão ambiental competente. Atender às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais,
gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes para fins de lançamento na rede pública de esgoto ou em corpo receptor de
efluentes líquidos provenientes dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. Promover a segregação dos resíduos na fonte e no
momento da geração, de acordo com suas características, conforme classificação definida pela Resolução CONAMA nº 358/2005, para fins de
redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantindo a proteção da saúde e do meio ambiente. Quanto aos resíduos do
Grupo A1, constantes do anexo I da Resolução CONAMA nº 358/2005, submetê-los a processos de tratamento em equipamento que promova
redução de carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana e devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou
local devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde. c) medidas a serem observadas para o transporte de
corpos:O transporte do cadáver deve ser feito conforme procedimentos de rotina, com utilização de revestimentos impermeáveis para impedir o
vazamento de líquido. O carro funerário deve ser submetido à limpeza e desinfecção de rotina após o transporte do cadáver. Transportar o corpo
somente após as amostras terem sido coletadas e o corpo ter sido ensacado. O transporte do corpo deve ser feito de saco impermeável, selado e
identificado. Desinfetar a parte externa do saco plástico com desinfetante hospitalar registrado na ANVISA, aplicado conforme as recomendações
do fabricante. Usar luvas descartáveis nitrílicas ao manusear o saco plástico para o corpo. d) medidas a serem observadas durante os velórios e
sepultamento:Evitar o contato físico com o corpo, pois o vírus permanece viável em fluidos corpóreos, e também em superfícies ambientais.
Evitar a presença de pessoas sintomáticas respiratórias; se porventura é imprescindível que venham ao funeral precisam usar máscara cirúrgica
comum, e permanecer no local o menor tempo possível. Evitar apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os participantes do funeral.
Enfatizar a necessidade de higienização das mãos. Disponibilizar água e papel toalha e álcool gel para higienização das mãos. Manter limpas as
instalações sanitárias e demais ambientes. Deve ser evitada a presença de alimentos nas dependências de realização do funeral. Manter a urna
fechada com visor quando possível ou mantê-la fechada, INCLUSIVE, na despedida final, evitando tocar ou beijar o corpo. Para sepultamento em
outro município que não o local onde ocorreu o óbito, manter a urna lacrada desde o transporte. O embalsamamento não é recomendado, a
menos que haja controles apropriados para gerenciar os procedimentos de geração de aerossóis
Despacho de ID. 31272011 determinando expedição de ofício ao Secretário de Saúde do Município de Santa Luz, para que, no prazo de 10 dias,
preste informações sobre o cumprimento da referida Recomendação Administrativa, a qual versa sobre a elaboração do plano de contingência
para o enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus (covid-19), encaminhando a esta Promotoria de Justiça a documentação que
demonstrem seu fiel cumprimento.
Em resposta ao ofício expedido (ID. 31272028), a Secretaria de Saúde Municipal apresentou o plano de contingência de Santa Luz (ID.
31278656).
Expedição da Recomendação Administrativa nº 16/2020, a qual determinou ao Município de Santa Luz e aos organizadores ou produtores de
eventos, sejam eles esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros eventos de massa, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes (ID. 31302202).
Seguiram-se mais diligências e trâmites procedimentais ao longo das IDs nºs 31319643; 31324792; 31324809; 31324875; 31336222; 31336289;
31355760; 31356402; 31356446; 31356652; 31356688; 31549495; 31549528; 31552093; 31552323; 31552360; 33770579; 33773067; 34694203.
Vieram-me os autos.
É, em síntese, o que interessa para o momento.
O cerne da demanda se vincula a acompanhar as ações de prevenção e enfrentamento ao avanço do Coronavírus (Covid-19) no Município de
Santa Luz/PI, bem como as políticas públicas a serem executadas para mitigar os impactos da doença.
O Brasil enfrenta, ainda, possivelmente, uma das páginas mais dramáticas da nossa história. Problemas conjunturais, históricos e estruturais são
potencializados pelo ainda imponderável avanço do contágio da população pelo novo coronavírus, que, sem distinção, de credo e classe, ameaça
à saúde de todos e desafia de forma inédita o sistema de saúde pública do país.
Como se sabe, no fim de 2019, noticiou-se a descoberta de uma mutação do coronavírus na região da China, que vinha se disseminando de
forma acelerada e causando graves síndromes respiratórias e relevante número de mortes. Tratava-se do que viria a ser a denominada COVID19. De origem incerta e lesividade ainda não decifrada, o vírus se espalhou rapidamente aos outros países, causando tensão mundial e
obrigando os Estados nacionais à tomada de medidas urgentes para seu enfrentamento.
Nada obstante, em pouco tempo o contágio atingiu os cinco continentes e a maioria dos países do planeta, até que, em 11/03/2020, a COVID19
foi classificada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Antes disso, em 30/01/2020 a OMS já declarara Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional - movimento que, sob forte pressão interna e global, foi acompanhado pelo Ministério da Saúde
brasileiro mediante a publicação da Portaria n. 188/2020, de 04/02/2020, que declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) no país. Dada sua altíssima capacidade de transmissão, a comunidade científica aponta, desde o primeiro instante, que a principal arma
de confronto à proliferação do novo coronavírus é a adoção de providências estatais de quarentena e distanciamento social da população,
reduzindo momentaneamente ao máximo possível a circulação das pessoas e impedindo toda sorte de aglomeração.
No Brasil, grande parte dos governos estaduais e municipais declarou estado de calamidade pública e passou, a partir da primeira metade de
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março, a implementar medidas de restrição ao comércio e a atividades que gerem amplo contato social, como eventos abertos, espetáculos,
partidas de futebol etc. Inúmeros atos normativos foram editados a determinar, na vigência do estado emergencial, o controle da entrada de
estrangeiros no país, a suspensão de atividades e fechamento de estabelecimentos abertos ao público, ressalvados os reputados essenciais como supermercados, farmácias, clínicas etc.
É nessa moldura que se constitui, enfim, o presente procedimento extrajudicial. Conforme amplamente noticiado, a todos os problemas vividos no
país que preocupam e dilaceram as famílias brasileiras, junta-se a atuação importante das autoridades públicas.
Registro, por oportuno, de que, nesse período de pandemia, o Ministério Público esteve fortemente atuando para responder às demandas
urgentes da sociedade no que se refere aos temas sobre saúde, educação, probidade, violações de direitos de pessoa idosa e crianças que
foram objetos do presente procedimento no período da pandemia, uma vez que se fez necessária a adoção de medidas para conter a
propagação do coronavírus, sobretudo, em razão de serem questões preocupantes relacionadas à pandemia que representou ameaça para
efetivação da lei.
Durante o curso do presente procedimento, diversas medidas foram adotadas por esta Promotoria de Justiça através de recomendações
administrativas e incluíram: cancelamento de eventos; medidas que garantiam o isolamento social, fechamento de estabelecimentos e restrição
de aglomerações em espaços públicos; disponibilização de merendas e cestas básicas, mesmo com as aulas suspensas; entre outras, bem como
medidas voltadas para garantia de recursos financeiros no combate à pandemia.
Pelo exposto, considerando-se a documentação e os esclarecimentos e/ou informações prestados pelos gestores públicos durante a tramitação
do procedimento, bem como o resultado de atuação deste órgão Ministerial, inexistem razões para continuidade do feito.
Dessa maneira, verifica-se que o ente Municipal, através das documentações carreadas nos autos, acatou integralmente as recomendações e
requisições ministeriais, inclusive vem adotando as medidas necessárias para atenuar os impactos da Covid-19.
Neste sentido, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, vez que as orientações contidas nas recomendações e requisições foram
efetuadas, consoante documentação encaminhada pelos Municípios, portanto, não há necessidade de perpetuar o presente procedimento, posto
que sua natureza não pode ser ad eternum. A atuação, doravante, deve ser realizada caso a caso a depender do cenário pandêmico e das novas
medidas sanitárias cabíveis em um país com avançado processo de imunização e do canário atualmente vivido.
Desta forma, caso sobrevenham situações no tocante ao objeto deste procedimento, o Município já se encontra ciente das medidas necessárias
e o Parquet deve atuar com a deflagração de novos procedimentos.
Com essas considerações, tendo em vista a convicção deste Órgão de que o caso não comporta a propositura da ação civil pública e/ou outras
medidas extrajudiciais, promovo, conforme prevê o artigo 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, o ARQUIVAMENTOdeste expediente.
Publique-se em DOEMP e comunique-se este ato ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI) e ao CAODS.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários no SIMP, conforme artigo 12 da Resolução nº 174/2017 CNMP.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Cumpra-se.
Cristino Castro-PI, 22 de abril de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 04/2020 (SIMP 000233-201/2020)
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Cristino Castro/PI.
O presente procedimento foi instaurado em 19.03.2020 para acompanhar o Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus (ID. 31199433).
Em sede de diligências, fora determinado expedição de Recomendação Administrativa ao senhor Danilo Vaz de Sousa, então Secretário
Municipal de Saúde, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e
outras com ela convergentes.
A Recomendação Administrativa nº 01/2020 recomendou o que segue, in verbis:
"A pronta adoção de providências para a elaboração e aplicação do Plano de Contingência Municipal, voltado para o cenário epidemiológico
local, visando à redução dos riscos de transmissão do coronavírus (COVID-19), conforme recomendações do Ministério da Saúde e da SESAPI,
bem assim dispondo serviços e recursos voltados à prevenção, ao cuidado e à correta informação da população acerca da atual situação da
enfermidade no âmbito do município de Cristino Castro-PI;2. que o Plano de Contingência para a Infecção pelo Coronavírus de Cristino Castro
contenha, como elementos mínimos a realidade e estrutura sanitárias disponíveis, estimando objetivamente a cronologia da implantação de cada
uma das providências necessárias de modo que em tal instrumento esteja definido o fluxo de atendimento para os casos suspeitos e confirmados
decoronavírus;3.que se definam equipes de profissionais para as ações de vigilância e resposta(inclusive, equipes de campo, em especial,
agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias);4. que se organizem providências que garantam estoques estratégicos de
recursos materiais e EPIs, a saber: gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara, avental impermeável de mangas longas, luvas de
procedimentos, para atender casos suspeitos (Pag. 22, do Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus , e na pág. 14, do PLANO
ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA OENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS 2019-nCoV do Estado do
Piauí);5.que se operacionalize, torne disponível e se dê conhecimento ao público de canal de comunicação para atender dúvidas, reclamações e
outras manifestações, empregando, para tanto, a Ouvidoria do SUS; que se ofereça material informativo (com orientações sobre as formas de
transmissão, sintomas, profilaxia, fluxo de serviços de saúde - quando se deve buscar a UBS, hospital de referência ou outro serviço na região,
etc.) no endereço de internet da Prefeitura Municipal e/ou da Secretaria Municipal de Saúde, ou por meio de rádio comunitária (e outras
emissoras que a tanto possam aderir), panfletos em locais de grande acesso de pessoas, divulgação na rede escolar, nas unidades de saúde,
bem como por intermédio dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, sem prejuízo de outros meios que atendam à população
como um todo;7. que, quando da divulgação de informações à comunidade, utilizar-se, obrigatoriamente, de dados oficiais, especialmente
aqueles divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde; 8. Que se realize a capacitação de todos os profissionais atuantes na atenção básica,
em especial agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, para que atuem em face do coronavírus, buscando, para tanto, sempre
que necessário, auxílio técnico das respectivas Regionais de Saúde"
Despacho de ID. 31229720 determinando expedição de nova Recomendação a qual deveria ser encaminhada juntamente com a NOTATÉCNICA
CONJUNTA Nº 01/2020/MPPI/CAODS/CAOMA ao ente municipal.
A Recomendação Administrativa nº 05/2020 recomendou o que segue, in verbis:
Medidas a serem observadas durante os procedimentos de autópsia e preparação de corpos:O número de funcionários presentes ao executar
esses procedimentos deve ser restringido ao mínimo necessário. Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão. Os
EPIs para os profissionais que realizam a autopsia incluem: luvas cirúrgicas duplas interpostas com uma camada de luvas de malha sintética à
prova de corte, macacão usado sob um avental ou avental impermeável, óculos ou escudo facial, capas de sapatos ou botas impermeáveis e
máscaras N95.Os EPIs devem ser removidos antes de sair do conjunto de autópsia e descartados apropriadamente, como resíduos infectantes.
Resíduos perfuro cortantes devem ser descartados em recipientes rígidos, à prova de perfuração e vazamento, e com o símbolo de resíduo
infectante. Após remoção dos EPI, sempre proceder à higienização das mãos. Artigos não descartáveis deverão ser encaminhados para limpeza
e desinfecção/esterilização, consoante rotina do serviço, e em conformidade com. Câmeras, telefones, computadores e outros itens que ficam na
sala de necropsia, ou preferencialmente na antessala, se possível, devem ser tratados como artigos contaminados e devem ser limpos e
desinfetados conforme recomendação do fabricante. Para os demais trabalhadores que manipulam corpos humanos são recomendados os
seguintes EPI: luvas não estéreis e nitrílicas ao manusear materiais potencialmente infecciosos. Se houver risco de cortes, perfurações ou outros
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ferimentos na pele, usar luvas resistentes sob as luvas de nitrila, avental limpo, de mangas compridas, resistente a líquidos ou impermeável, para
proteger a roupa, protetor facial de plástico ou uma máscara cirúrgica e óculos para proteger o rosto, olhos, nariz e boca defluidos corporais
potencialmente infecciosos, que possam respingar durante os procedimentos. Garantir às salas de autopsia sistemas de tratamento de ar
adequados. Isso inclui sistemas que mantêm pressão negativa em relação às áreas adjacentes e que fornecem um mínimo de 6 trocas de ar
(estruturas existentes) ou 12 trocas de ar(nova construção ou reforma) por hora. O ar ambiente deve sair diretamente para o exterior ou passar
por um filtro HEPA, se for re circulado. Além disso, o ar dos sistemas de exaustão ao redor da mesa de autopsia, deve ser dirigido para baixo e
para longe dos trabalhadores que realizam os procedimentos de autópsia. Os procedimentos geradores de aerossóis devem ser restringidos ao
mínimo necessário. Sempre que possível, devem ser utilizadas cabines de biossegurança para o manuseio e exame de amostras. Os sistemas
de tratamento de ar devem permanecer ligados enquanto é realizada a limpeza do local. Evitar utilizar serra óssea oscilante. Se necessário,
conectar uma "cobertura" a vácuo para conter aerossóis. Utilize tesouras manuais. Realizar limpeza das superfícies com água e detergente e
proceder à desinfecção com hipoclorito de sódio a 1% (pisos e paredes) ou álcool a 70% (bancadas, mesas, maca). Quando a limpeza estiver
concluída e o EPI tiver sido removido, higienize as mãos imediatamente. O serviço de saúde que encaminhar o corpo deverá comunicar ao
agente funerário das medidas de precaução .b) medidas a serem observadas no descarte de resíduos de saúde decorrentes do manuseio de
infectados e vítimas fatais:Acondicionar os resíduos de serviços de saúde devem ser a condicionados atendendo às exigências legais referentes
ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou, na sua ausência, às
normas e critérios internacionalmente aceitos. Garantir que os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de
saúde devem atender às exigências legais e às normas da ABNT. Somente transferir os resíduos de serviços de saúde para estações e sistemas
de tratamento e disposição final licenciadas pelo órgão ambiental competente. Atender às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais,
gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes para fins de lançamento na rede pública de esgoto ou em corpo receptor de
efluentes líquidos provenientes dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. Promover a segregação dos resíduos na fonte e no
momento da geração, de acordo com suas características, conforme classificação definida pela Resolução CONAMA nº 358/2005, para fins de
redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantindo a proteção da saúde e do meio ambiente. Quanto aos resíduos do
Grupo A1, constantes do anexo I da Resolução CONAMA nº 358/2005, submetê-los a processos de tratamento em equipamento que promova
redução de carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana e devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou
local devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde. c) medidas a serem observadas para o transporte de
corpos:O transporte do cadáver deve ser feito conforme procedimentos de rotina, com utilização de revestimentos impermeáveis para impedir o
vazamento de líquido. O carro funerário deve ser submetido à limpeza e desinfecção de rotina após o transporte do cadáver. Transportar o corpo
somente após as amostras terem sido coletadas e o corpo ter sido ensacado. O transporte do corpo deve ser feito de saco impermeável, selado e
identificado. Desinfetar a parte externa do saco plástico com desinfetante hospitalar registrado na ANVISA, aplicado conforme as recomendações
do fabricante. Usar luvas descartáveis nitrílicas ao manusear o saco plástico para o corpo. d) medidas a serem observadas durante os velórios e
sepultamento:Evitar o contato físico com o corpo, pois o vírus permanece viável em fluidos corpóreos, e também em superfícies ambientais.
Evitar a presença de pessoas sintomáticas respiratórias; se porventura é imprescindível que venham ao funeral precisam usar máscara cirúrgica
comum, e permanecer no local o menor tempo possível. Evitar apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os participantes do funeral.
Enfatizar a necessidade de higienização das mãos. Disponibilizar água e papel toalha e álcool gel para higienização das mãos. Manter limpas as
instalações sanitárias e demais ambientes. Deve ser evitada a presença de alimentos nas dependências de realização do funeral. Manter a urna
fechada com visor quando possível ou mantê-la fechada, INCLUSIVE, na despedida final, evitando tocar ou beijar o corpo. Para sepultamento em
outro município que não o local onde ocorreu o óbito, manter a urna lacrada desde o transporte. O embalsamamento não é recomendado, a
menos que haja controles apropriados para gerenciar os procedimentos de geração de aerossóis
Expedição de Nova recomendação Administrativa nº 09/2020 a qual determinou ao Município de Cristino Castro que determine e intensifique a
fiscalização sobre o comércio local, observando as disposições constantes dos Decretos Estaduais 18.901 e 18.902, devendo manter-se aberto
somente os estabelecimentos relacionados às atividades essenciais excepcionadas pelos Decretos, os quais deverão funcionar de acordo com
as determinações sanitárias expedidas pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, sendo vedado o consumo de alimentos no local do próprio
estabelecimento, e devendo haver, obrigatoriamente, o controle do fluxo de pessoas, de modo a impedir aglomerações, podendo recorrer aos
órgãos de segurança pública para a garantia de cumprimento das medidas determinadas visando a contenção da propagação do novo
Coronavírus (ID. 31242150)
Expediu-se ainda Recomendação Administrativa nº 10/2020 ao proprietário da lotérica de Cristino Castro e Gerente do Banco Bradesco de
Cristino Castro que, em conformidade com o Decreto Estadual nº 18.902, in verbis(IDs. 31242277/31242332):
"assegure o cumprimento das regras de proteção individual para empregados, servidores, clientes ou fornecedores(art.1º, §1º, IX, do Decreto
Estadual 18.902);b) observe as determinações sanitárias expedidas pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí,
CONTROLANDO,OBRIGATORIAMENTE, O FLUXO DE PESSOAS, DE MODO A IMPEDIRAGLOMERAÇÕES (art. 1º, §§ 2º e 5º, do Decreto
Estadual nº 18.902);c) apresente, no prazo de 24h, o plano de redução de suas atividades, o qual deverá reduzir, pelo menos, 50% (cinquenta
por cento) da atividade do estabelecimento (art. 2º, §1º, do Decreto Estadual nº 18.902)".
Recomendou-se ao GPM deste Município que se intensificasse a fiscalização sobre o comércio local, observando as disposições constantes dos
Decretos Estaduais 18.901 e 18.902, devendo se manter aberto somente os estabelecimentos relacionados às atividades essenciais
excepcionadas pelos Decretos (ID. 31242298).
Em resposta, o proprietário da Lotérica de Cristino Castro e o Município informaram que as medidas recomendadas foram adotadas (Ids. 312424
e 31242563).
Despacho de ID. 31271944 determinando expedição ao Secretário de Saúde do Município para que, no prazo de 10 dias, preste informações
sobre o cumprimento da referida Recomendação Administrativa, a qual versa sobre a elaboração do plano de contingência para o enfrentamento
da infecção humana pelo novo coronavírus (covid-19), encaminhando a esta Promotoria de Justiça as documentações que demonstrem seu fiel
cumprimento.
Seguiram-se mais diligências e trâmites procedimentais ao longo das IDs nºs 31302173; 31302184; 31302191; 31312086; 31312092; 31334566;
31334569;31338195; 31353767; 31353777; 31353858; 31354328; 31354439; 31354496; 31373781; 31373956; 31389958; 31389975; 31403835;
31403852; 31414770; 31414962; 31414977; 31482752; 31482760; 31486807; 31498777; 31505487; 31510839; 31515302; 31691044; 31691048;
31691095; 31721625; 31733982; 31734021; 31739064; 31741524; 53171666.
Vieram-me os autos.
É, em síntese, o que interessa para o momento.
O cerne da demanda se vincula a acompanhar as ações de prevenção e enfrentamento ao avanço do Coronavírus (Covid-19) no Município de
Cristino Castro/PI, bem como as políticas públicas a serem executadas para mitigar os impactos da doença.
O Brasil enfrenta, ainda, possivelmente, uma das páginas mais dramáticas da nossa história. Problemas conjunturais, históricos e estruturais são
potencializados pelo ainda imponderável avanço do contágio da população pelo novo coronavírus, que, sem distinção, de credo e classe, ameaça
à saúde de todos e desafia de forma inédita o sistema de saúde pública do país.
Como se sabe, no fim de 2019, noticiou-se a descoberta de uma mutação do coronavírus na região da China, que vinha se disseminando de
forma acelerada e causando graves síndromes respiratórias e relevante número de mortes. Tratava-se do que viria a ser a denominada COVID19. De origem incerta e lesividade ainda não decifrada, o vírus se espalhou rapidamente aos outros países, causando tensão mundial e
obrigando os Estados nacionais à tomada de medidas urgentes para seu enfrentamento.
Nada obstante, em pouco tempo o contágio atingiu os cinco continentes e a maioria dos países do planeta, até que, em 11/03/2020, a COVID19
foi classificada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Antes disso, em 30/01/2020 a OMS já declarara Emergência de
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Saúde Pública de Importância Internacional - movimento que, sob forte pressão interna e global, foi acompanhado pelo Ministério da Saúde
brasileiro mediante a publicação da Portaria n. 188/2020, de 04/02/2020, que declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) no país. Dada sua altíssima capacidade de transmissão, a comunidade científica aponta, desde o primeiro instante, que a principal arma
de confronto à proliferação do novo coronavírus é a adoção de providências estatais de quarentena e distanciamento social da população,
reduzindo momentaneamente ao máximo possível a circulação das pessoas e impedindo toda sorte de aglomeração.
No Brasil, grande parte dos governos estaduais e municipais declarou estado de calamidade pública e passou, a partir da primeira metade de
março, a implementar medidas de restrição ao comércio e a atividades que gerem amplo contato social, como eventos abertos, espetáculos,
partidas de futebol etc. Inúmeros atos normativos foram editados a determinar, na vigência do estado emergencial, o controle da entrada de
estrangeiros no país, a suspensão de atividades e fechamento de estabelecimentos abertos ao público, ressalvados os reputados essenciais como supermercados, farmácias, clínicas etc.
É nessa moldura que se constitui, enfim, o presente procedimento extrajudicial. Conforme amplamente noticiado, a todos os problemas vividos no
país que preocupam e dilaceram as famílias brasileiras, junta-se a atuação importante das autoridades públicas.
Registro, por oportuno, de que, nesse período de pandemia, o Ministério Público esteve fortemente atuando para responder às demandas
urgentes da sociedade no que se refere aos temas sobre saúde, educação, probidade, violações de direitos de pessoa idosa e crianças que
foram objetos do presente procedimento no período da pandemia, uma vez que se fez necessária a adoção de medidas para conter a
propagação do coronavírus, sobretudo, em razão de serem questões preocupantes relacionadas à pandemia que representou ameaça para
efetivação da lei.
Durante o curso do presente procedimento, diversas medidas foram adotadas por esta Promotoria de Justiça através de recomendações
administrativas e incluíram: cancelamento de eventos; medidas que garantiam o isolamento social, fechamento de estabelecimentos e restrição
de aglomerações em espaços públicos; disponibilização de merendas e cestas básicas, mesmo com as aulas suspensas; entre outras, bem como
medidas voltadas para garantia de recursos financeiros no combate à pandemia.
Pelo exposto, considerando-se a documentação e os esclarecimentos e/ou informações prestados pelos gestores públicos durante a tramitação
do procedimento, bem como o resultado de atuação deste órgão Ministerial, inexistem razões para continuidade do feito.
Ademais, atualmente, encontra-se em vigência Decreto nº 068/2021, o qual dispõe sobre medidas sanitárias excepcionais a serem adotadas
contra a Covid-19 e Institui o fim do horário do toque de recolher consideradas as medidas restritivas voltadas ao enfrentamento do coronavírus
no Município de Cristino Castro/PI e dá outras providências.
Ressalto ainda que, neste município, conforme boletim diário, não há casos ativos de covid-191.
Neste sentido, a atuação ministerial cumpriu os fins a que se destinou, vez que as orientações contidas nas recomendações e requisições foram
efetuadas, consoante documentação encaminhada pelos Municípios, portanto, não há necessidade de perpetuar o presente procedimento, posto
que sua natureza não pode ser ad eternum. A atuação, doravante, deve ser realizada caso a caso a depender do cenário pandêmico e das novas
medidas sanitárias cabíveis em um país com avançado processo de imunização e do cenário atualmente vivido.
Desta forma, caso sobrevenham situações no tocante ao objeto deste procedimento, o Município já se encontra ciente das medidas necessárias
e o Parquet deve atuar com a deflagração de novos procedimentos.
Com essas considerações, tendo em vista a convicção deste Órgão de que o caso não comporta a propositura da ação civil pública e/ou outras
medidas extrajudiciais, promovo, conforme prevê o artigo 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, o ARQUIVAMENTOdeste expediente.
Publique-se em DOEMP e comunique-se este ato ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI) e ao CAODS.
Após, arquive-se o feito, com as baixas e registros necessários no SIMP, conforme artigo 12 da Resolução nº 174/2017 CNMP.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Cumpra-se.
Cristino Castro-PI, 22 de abril de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular
1 Boletim diário disponível em < https://cristinocastro.pi.gov.br/cristinocastro/portalnoticias/galeria/118/appm>

4.12. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OEIRAS -PI23091
INQUÉRITO CIVIL Nº 32/2022
Portaria nº 49/2022
Protocolo SIMP 000612-107/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face ao disposto
no artigo 129, III da Constituição Federal, no artigo 36, IV, "b" da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº
7.347/85, com o fito de apurar suposto descumprimento da carga horária pela Professora Maria do Socorro Leite, na Unidade Escolar
João Batista, do município de São João da Varjota-PI, RESOLVE, nos termos legais, instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL
para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade
de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Lucas Menezes Ferreira, assessor da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou eventual
servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Combate à Corrupção - CACOP, enviando-lhes cópias da presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução n° 23/2007 do CNMP;
Autue-se a Notícia de Fato nº 498/2021, registrada no Protocolo SIMP 000612-107/2021, como Inquérito Civil;
7) REQUISITE-SE1 à Prefeitura Municipal de São João da Varjota-PI que,no prazo de 10 (dez) dias úteis, encaminhe a esta Promotoria de
Justiça os seguintes documentos e informações relacionados à professora Maria do Socorro Leite: a) cópia de livro/folhas de registro do seu
controle de frequência, bem como cópia dos diários de classe declarados juntos à secretaria escolar do seu local de trabalho, referentes ao
período de janeiro de 2021 até a presente data;
8) Comunique-se a ao interessado por intermédio da ouvidoria, encaminhando cópia desta Portaria.
Publique-se. Cumpra-se.
Oeiras - PI, 20 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
1 Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1000(mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
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quando requisitados pelo Ministério Público.
INQUÉRITO CIVIL Nº 34/2022
Portaria nº 51/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI, face ao disposto no artigo 129, III da
Constituição Federal, no artigo 36, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347/85, e
CONSIDERANDO que estabelece o art. 129, inciso III, da Constituição Federal que é função institucional do Ministério Público promover o
Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente de outros interesses difusos coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa dos direitos do consumidor, bem como lhe compete, dentro de suas atribuições,
promover a fiscalização do cumprimento dos mencionados direitos e sua adequação aos interesses sociais;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, à saúde e segurança, à proteção de seus interesses econômicos, bem como a melhoria de sua qualidade de vida,
respeito ao direito à transparência e harmonia das relações de consumo, atendido o princípio da informação (art. 4º do CDC);
CONSIDERANDO que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos (art. 4º CDC); bem como, a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta sobre a qualidade e os riscos que apresentam (art. 6º, inciso III, do CDC);
CONSIDERANDO oOficio 37/2022/CREF15 (SEI 19.21.0378.0008961/2022-16), notificando a este órgão acerca do funcionamento ilegal do
estabelecimento ACADEMIA DO LUCAS, de propriedade do sr. Lucas Manoel de S. Caminha localizado no município de São Francisco do
Piauí/PI à Av. José Rodrigues, s/n, centro, inexistindo registro de PJ junto ao CRE15/PI e, supostamente, sem disponibilizar profissional de
Educação Física habilitado para avaliar, prescrever e acompanhar programas de exercícios físicos.
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.696, de 01 de setembro de 1998, dispõe:
Art. 1o O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais
regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física.
Art. 2o Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física os seguintes profissionais:
I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente autorizado ou reconhecido;
II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em
vigor;
III - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente exercido atividades próprias dos Profissionais de Educação
Física, nos termos a serem estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física.
CONSIDERANDO que, conforme estabelece o referido diploma legal, é de competência do Profissional de Educação Física coordenar, planejar,
programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de
auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar
informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto;
CONSIDERANDO, ainda, que as Pessoas Físicas e Jurídicas prestadoras de serviços em atividades físicas, esportivas e similares, ao
assumirem a responsabilidade da prestação de serviços nestas áreas, direta ou indiretamente, têm o dever legal de assegurar que as prestações
destes serviços sejam desenvolvidas de forma ética, sob a responsabilidade de profissionais competentes e devidamente registrados no
Conselho Regional de Educação Física, conforme determina a Lei Federal n° 9696/98;
CONSIDERANDO que a atuação de pessoa não devidamente habilitadas como profissional de educação física, em quaisquer de suas funções
(inclusive como personal trainer), de pronto, configura contravenção penal, tipificada no art. 47 do Decreto Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941.
In Verbis:
Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu
exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.
CONSIDERANDO que a conduta dos responsáveis pelas academias ou pelos espaços públicos ou privados, destinados à realização de atividade
física, de permitir a atuação como profissional de educação física, em quaisquer de suas funções (inclusive como personal trainer), de pessoas
não devidamente habilitadas para tanto, pode configurar o concurso de pessoas na eventual prática ilícita mencionada anteriormente, conforme
dispõe o art. 29 do Código Penal:
Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade;
CONSIDERANDO que, nos termos do caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços, entendidos aqui
tanto os indivíduos não habilitados na área de educação física que prestam serviço como personal trainer ou exercem qualquer outra atividade
privativa do profissional de educação física quanto às academias e demais espaços destinados à realização da atividade física, respondem,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, nos seguintes termos:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
CONSIDERANDO que as infrações às normas de defesa do consumidor sujeitam os responsáveis, conforme o caso, às sanções administrativas
previstas no art. 56 do CDC, mormente incisos VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, os quais, in verbis, mencionam o seguinte:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo
das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: (...) VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII - suspensão
temporária de atividade; VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; XI - intervenção administrativa; XII - imposição de contrapropaganda.
CONSIDERANDO, por fim, que profissionais "devidamente habilitados em educação física" são aqueles que passaram por formação em
instituição de ensino superior, devidamente autorizadas por lei, e que se encontram registrados no órgão de representação ou conselho de classe
competente.
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL com o fito de apurar suposto funcionamento ilegal do estabelecimento ACADEMIA DO LUCAS, de
propriedade do sr. Lucas Manoel de S. Caminha localizado no município de São Francisco do Piauí/PI à Av. José Rodrigues, s/n, centro,
inexistindo registro de pessoa jurídica junto ao CRE15/PI, bem como sem disponibilizar profissional de Educação Física devidamente
habilitado para avaliar, prescrever e acompanhar programas de exercícios físicos, coletando informações, documentos, depoimentos,
perícias, dentre outras provas, ressaltando que a posteriori será analisada a possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta,
ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sr. Lucas Menezes Ferreira, assessor da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou
eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), enviando-lhes cópias do presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução nº 23/2007 do CNMP;
Autue-se a Notícia de Fato nº 64/2022 (SIMP 000045-107/2022) como Inquérito Civil;
Página 55

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1081 Disponibilização: Segunda-feira, 25 de Abril de 2022 Publicação: Terça-feira, 26 de Abril de 2022

7) REQUISITE-SE1, pessoalmente, ao estabelecimento ACADEMIA DO LUCAS, na pessoa de seu proprietário Lucas Manoel de S.
Caminha, que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) apresente esclarecimentos sobre asuposta ausência de profissional de educação
física devidamente habilitado para avaliar, prescrever e acompanhar programas de exercícios físicos, bem como inexistência de
registro do estabelecimento no cadastro de pessoa jurídica junto ao CRE15/PI;b) esclareça, referenciando documentação que dá
embasamento às informações que apresentar; c) apresente relatório pormenorizado com as seguintes informações: 1) relação nominal atual de
todos os profissionais e estagiários com atuação no seu estabelecimento, informando nome, qualificação acadêmica, cópia da carteira de registro
no CREF15, endereço e telefone, acompanhada de declaração de responsabilidade técnica dos respectivos profissionais inscritos no CREF
15/PI; 2) cópia de todas as licenças e alvarás necessários ao funcionamento de sua atividade, dentre as quais destacamos: Autorização
ambiental para o exercício da atividade (expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente); Alvará de localização e funcionamento, expedido
pela Prefeitura Municipal de São João da Varjota-PI, explicitando as atividades e horários permitidos; Licença sanitária para funcionamento,
expedida pela Vigilância Sanitária; Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros; 3) cópia do registro de pessoa jurídica junto ao CRE15/PI;
8) RECOMENDE-SE2, pessoalmente, ao estabelecimento ACADEMIA DO LUCAS, na pessoa de seu proprietário Lucas Manoel de S.
Caminha, que:
a) promova, IMEDIATAMENTE, a suspensão das atividades desenvolvidas no estabelecimento, até a devida regularização das seguintes
irregularidades constatadas pelo CRE15/PI: 1) ausência de profissional de educação física devidamente habilitado para avaliar, prescrever e
acompanhar programas de exercícios físicos; 2) inexistência de registro do estabelecimento no cadastro de pessoa jurídica junto ao CRE15/PI.
b) abstenha-se de permitir, em seu estabelecimento, a atuação de profissional e estagiários na prestação dos serviços relativos à prática de
exercícios físicos e afins sem o atendimento aos requisitos legais inerentes à sua atividade;
c) mantenha cadastro sempre atualizado dos profissionais que utilizam suas dependências para prestar o serviço como personal trainer ou
professor de educação física, exigindo, rigorosamente, dentre outros documentos necessários para garantir a legitimidade do profissional no
exercício da citada atividade, a documentação comprobatória da profissão, bem como a apresentação do registro junto ao órgão de classe;
d) possua local reservado em suas dependências, destinados à elaboração de avaliações físicas ou qualquer outro tipo de exame ou atendimento
nesta área, bem como que exijam, para o uso regular deste lugar, a apresentação do registro junto ao órgão de classe, conforme mencionado na
presente recomendação;
e) caso identifique qualquer pessoa atuando como personal trainer ou professor de educação física sem possuir o devido registro profissional
(considerado este como inscrição regular no CREF), que registre e comunique imediatamente o fato à 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, sob a
possibilidade de responsabilização nas esferas civil, administrativa e criminal, conforme o caso;
f) caso identifique qualquer pessoa atuando como personal trainer ou professor de educação física sem possuir a devida habilitação, que adote
todas as providências necessárias para impedir este tipo de uso irregular de seu estabelecimento, sob a possibilidade de comunicação de
responsabilidades, devido a configuração de eventual concurso de pessoas, ou mesmo responsabilização direta, conforme o caso;
g) mantenha livre e desimpedida qualquer obstrução e em perfeito funcionamento as saídas de emergência, onde exista a possibilidade de
aglomeração de pessoas, que, obrigatoriamente, devem existir no local, bem como atentem à regularidade e validade dos extintores de incêndios
em cumprimento das normas estabelecidas, mormente na Lei nº 13.425/2017 ("Lei da Boate Kiss");
h) mantenha sempre válidas as licenças sanitárias e administrativas, necessárias à regularidade do funcionamento do espaço;
i) encaminhe a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias úteis, documentos comprobatórios do acatamento da presente
recomendação.
9) RECOMENDE-SE3 ao Município de Francisco do Piauí-PI, encaminhando cópia desta Portaria, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis:
a) com arrimo em seu poder de polícia, vistorie o local onde se acha instalada a atividade apontada com funcionamento ilegal, pondo em risco a
vida, saúde e segurança de seus consumidores, devendo informar a esta Promotoria de Justiça as medidas administrativas adotadas; b) promova
fiscalizações e autuações em face de academias de ginástica e afins (musculação, ginásticas em geral, crossfit, pilates, aulas de dança), haja
visto a necessidade de registro do estabelecimento no Conselho Regional de Educação Física, bem como de qualquer profissional desta
área que esteja atuando em órgãos ou instituições do município.
10) Comunique-se ao Conselho Regional de Educação Física da 15º região, bem como ao estabelecimento ACADEMIA DO LUCAS, na pessoa
de seu proprietário Lucas Manoel de S. Caminhaacerca da presente instauração, com cópia da portaria.
Publique-se. Cumpra-se.
Oeiras - PI, 25 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
1 Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1000(mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público.
2 Advirta-se, por oportuno, que o recebimento e não atendimento da presente Recomendação: a) constitui em mora o destinatário quanto às
providências recomendadas (art. 397, parágrafo único, in fine, do Código Civil); b) torna inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do
recomendado, caracterizando, assim, o dolo para viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa; e c) constitui-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais, de maneira que a manutenção de ação ou omissão ilegal poderá implicar na
responsabilização administrativa, civil e criminal do destinatário.
3 Advirta-se, por oportuno, que o recebimento e não atendimento da presente Recomendação: a) constitui em mora o destinatário quanto às
providências recomendadas (art. 397, parágrafo único, in fine, do Código Civil); b) torna inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do
recomendado, caracterizando, assim, o dolo para viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa; e c) constitui-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais, de maneira que a manutenção de ação ou omissão ilegal poderá implicar na
responsabilização administrativa, civil e criminal do destinatário.
INQUÉRITO CIVIL Nº 33/2022
Portaria nº 50/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras-PI, face ao disposto no artigo 129, III da
Constituição Federal, no artigo 36, IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347/85, e
CONSIDERANDO que estabelece o art. 129, inciso III, da Constituição Federal que é função institucional do Ministério Público promover o
Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente de outros interesses difusos coletivos;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa dos direitos do consumidor, bem como lhe compete, dentro de suas atribuições,
promover a fiscalização do cumprimento dos mencionados direitos e sua adequação aos interesses sociais;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, à saúde e segurança, à proteção de seus interesses econômicos, bem como a melhoria de sua qualidade de vida,
respeito ao direito à transparência e harmonia das relações de consumo, atendido o princípio da informação (art. 4º do CDC);
CONSIDERANDO que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos (art. 4º CDC); bem como, a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta sobre a qualidade e os riscos que apresentam (art. 6º, inciso III, do CDC);
CONSIDERANDO oOficio 29/2022/CREF15 (SEI 19.21.0378.0009740/2022-32), notificando a este órgão acerca do funcionamento ilegal do
estabelecimento AYRON FORMA ACADEMIA, de propriedade do sr. Hélio Tadeu, localizado no município de São João da Varjota/PI à Av. Irmã
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Caldas, s/n, centro, inexistindo registro de PJ junto ao CRE15/PI e, supostamente, sem disponibilizar profissional de Educação Física habilitado
para avaliar, prescrever e acompanhar programas de exercícios físicos.
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.696, de 01 de setembro de 1998, dispõe:
Art. 1o O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais
regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física.
Art. 2o Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física os seguintes profissionais:
I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente autorizado ou reconhecido;
II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em
vigor;
III - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente exercido atividades próprias dos Profissionais de Educação
Física, nos termos a serem estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física.
CONSIDERANDO que, conforme estabelece o referido diploma legal, é de competência do Profissional de Educação Física coordenar, planejar,
programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de
auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar
informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto;
CONSIDERANDO, ainda, que as Pessoas Físicas e Jurídicas prestadoras de serviços em atividades físicas, esportivas e similares, ao
assumirem a responsabilidade da prestação de serviços nestas áreas, direta ou indiretamente, têm o dever legal de assegurar que as prestações
destes serviços sejam desenvolvidas de forma ética, sob a responsabilidade de profissionais competentes e devidamente registrados no
Conselho Regional de Educação Física, conforme determina a Lei Federal n° 9696/98;
CONSIDERANDO que a atuação de pessoa não devidamente habilitadas como profissional de educação física, em quaisquer de suas funções
(inclusive como personal trainer), de pronto, configura contravenção penal, tipificada no art. 47 do Decreto Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941.
In Verbis:
Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu
exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.
CONSIDERANDO que a conduta dos responsáveis pelas academias ou pelos espaços públicos ou privados, destinados à realização de atividade
física, de permitir a atuação como profissional de educação física, em quaisquer de suas funções (inclusive como personal trainer), de pessoas
não devidamente habilitadas para tanto, pode configurar o concurso de pessoas na eventual prática ilícita mencionada anteriormente, conforme
dispõe o art. 29 do Código Penal:
Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade;
CONSIDERANDO que, nos termos do caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços, entendidos aqui
tanto os indivíduos não habilitados na área de educação física que prestam serviço como personal trainer ou exercem qualquer outra atividade
privativa do profissional de educação física quanto às academias e demais espaços destinados à realização da atividade física, respondem,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, nos seguintes termos:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
CONSIDERANDO que as infrações às normas de defesa do consumidor sujeitam os responsáveis, conforme o caso, às sanções administrativas
previstas no art. 56 do CDC, mormente incisos VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, os quais, in verbis, mencionam o seguinte:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo
das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: (...) VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; VII - suspensão
temporária de atividade; VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; XI - intervenção administrativa; XII - imposição de contrapropaganda.
CONSIDERANDO, por fim, que profissionais "devidamente habilitados em educação física" são aqueles que passaram por formação em
instituição de ensino superior, devidamente autorizadas por lei, e que se encontram registrados no órgão de representação ou conselho de classe
competente.
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL com o fito de apurar suposto funcionamento ilegal do estabelecimento AYRON FORMA ACADEMIA,
de propriedade do sr. Hélio Tadeu, localizado no município de São João da Varjota/PI à Av. Irmã Caldas, s/n, centro, inexistindo registro
de pessoa jurídica junto ao CRE15/PI, bem como sem disponibilizar profissional de Educação Física devidamente habilitado para
avaliar, prescrever e acompanhar programas de exercícios físicos, coletando informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras
provas, ressaltando que a posteriori será analisada a possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil
Pública ou possível arquivamento.
Inicialmente, DETERMINO:
A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta própria;
O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP, bem como anote-se no livro;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a Sra. Andreza Rodrigues Bezerra, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras,
ou eventual servidor substituto em casos de licenças, férias ou impedimentos;
Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), enviando-lhes cópias do presente;
A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, a fim de conferir a publicidade exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da
Resolução nº 23/2007 do CNMP;
Autue-se a Notícia de Fato nº 61/2022 (SIMP 000053-107/2022) como Inquérito Civil;
7) REQUISITE-SE1, pessoalmente, ao estabelecimento AYRON FORMA ACADEMIA, na pessoa de seu proprietário Hélio Tadeu, que, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) apresente esclarecimentos sobre asuposta ausência de profissional de educação física
devidamente habilitado para avaliar, prescrever e acompanhar programas de exercícios físicos, bem como inexistência de registro do
estabelecimento no cadastro de pessoa jurídica junto ao CRE15/PI; b) esclareça, referenciando documentação que dá embasamento às
informações que apresentar; c) apresente relatório pormenorizado com as seguintes informações: 1) relação nominal atual de todos os
profissionais e estagiários com atuação no seu estabelecimento, informando nome, qualificação acadêmica, cópia da carteira de registro no
CREF15, endereço e telefone, acompanhada de declaração de responsabilidade técnica dos respectivos profissionais inscritos no CREF 15/PI; 2)
cópia de todas as licenças e alvarás necessários ao funcionamento de sua atividade, dentre as quais destacamos: Autorização ambiental para o
exercício da atividade (expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente); Alvará de localização e funcionamento, expedido pela Prefeitura
Municipal de São João da Varjota-PI, explicitando as atividades e horários permitidos; Licença sanitária para funcionamento, expedida pela
Vigilância Sanitária; Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros; 3) cópia do registro de pessoa jurídica junto ao CRE15/PI;
8) RECOMENDE-SE2, pessoalmente, ao estabelecimento AYRON FORMA ACADEMIA, na pessoa de seu proprietário Hélio Tadeu, que:
a) promova, IMEDIATAMENTE, a suspensão das atividades desenvolvidas no estabelecimento, até a devida regularização das seguintes
irregularidades constatadas pelo CRE15/PI: 1) ausência de profissional de educação física devidamente habilitado para avaliar, prescrever e
acompanhar programas de exercícios físicos; 2) inexistência de registro do estabelecimento no cadastro de pessoa jurídica junto ao CRE15/PI.
b) abstenha-se de permitir, em seu estabelecimento, a atuação de profissional e estagiários na prestação dos serviços relativos à prática de
exercícios físicos e afins sem o atendimento aos requisitos legais inerentes à sua atividade;
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c) mantenha cadastro sempre atualizado dos profissionais que utilizam suas dependências para prestar o serviço como personal trainer ou
professor de educação física, exigindo, rigorosamente, dentre outros documentos necessários para garantir a legitimidade do profissional no
exercício da citada atividade, a documentação comprobatória da profissão, bem como a apresentação do registro junto ao órgão de classe;
d) possua local reservado em suas dependências, destinados à elaboração de avaliações físicas ou qualquer outro tipo de exame ou atendimento
nesta área, bem como que exijam, para o uso regular deste lugar, a apresentação do registro junto ao órgão de classe, conforme mencionado na
presente recomendação;
e) caso identifique qualquer pessoa atuando como personal trainer ou professor de educação física sem possuir o devido registro profissional
(considerado este como inscrição regular no CREF), que registre e comunique imediatamente o fato à 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, sob a
possibilidade de responsabilização nas esferas civil, administrativa e criminal, conforme o caso;
f) caso identifique qualquer pessoa atuando como personal trainer ou professor de educação física sem possuir a devida habilitação, que adote
todas as providências necessárias para impedir este tipo de uso irregular de seu estabelecimento, sob a possibilidade de comunicação de
responsabilidades, devido a configuração de eventual concurso de pessoas, ou mesmo responsabilização direta, conforme o caso;
g) mantenha livre e desimpedida qualquer obstrução e em perfeito funcionamento as saídas de emergência, onde exista a possibilidade de
aglomeração de pessoas, que, obrigatoriamente, devem existir no local, bem como atentem à regularidade e validade dos extintores de incêndios
em cumprimento das normas estabelecidas, mormente na Lei nº 13.425/2017 ("Lei da Boate Kiss");
h) mantenha sempre válidas as licenças sanitárias e administrativas, necessárias à regularidade do funcionamento do espaço;
i) encaminhe a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias úteis, documentos comprobatórios do acatamento da presente
recomendação.
9) RECOMENDE-SE3 ao Município de São João da Varjota-PI, encaminhando cópia desta Portaria, para que, no prazo de 10 (dez) dias
úteis: a) com arrimo em seu poder de polícia, vistorie o local onde se acha instalada a atividade apontada com funcionamento ilegal, pondo em
risco a vida, saúde e segurança de seus consumidores, devendo informar a esta Promotoria de Justiça as medidas administrativas adotadas; b)
promova fiscalizações e autuações em face de academias de ginástica e afins (musculação, ginásticas em geral, crossfit, pilates, aulas de
dança), haja visto a necessidade de registro do estabelecimento no Conselho Regional de Educação Física, bem como de qualquer
profissional desta área que esteja atuando em órgãos ou instituições do município.
10) Comunique-se ao Conselho Regional de Educação Física da 15º região, bem como ao estabelecimento AYRON FORMA ACADEMIA, na
pessoa de seu proprietário Hélio Tadeuacerca da presente instauração, com cópia da portaria.
Publique-se. Cumpra-se.
Oeiras - PI, 25 de abril de 2022.
(assinado digitalmente)
VANDO DA SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
1 Lei 7347/85, Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1000(mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando requisitados pelo Ministério Público.
2 Advirta-se, por oportuno, que o recebimento e não atendimento da presente Recomendação: a) constitui em mora o destinatário quanto às
providências recomendadas (art. 397, parágrafo único, in fine, do Código Civil); b) torna inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do
recomendado, caracterizando, assim, o dolo para viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa; e c) constitui-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais, de maneira que a manutenção de ação ou omissão ilegal poderá implicar na
responsabilização administrativa, civil e criminal do destinatário.
3 Advirta-se, por oportuno, que o recebimento e não atendimento da presente Recomendação: a) constitui em mora o destinatário quanto às
providências recomendadas (art. 397, parágrafo único, in fine, do Código Civil); b) torna inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do
recomendado, caracterizando, assim, o dolo para viabilizar futuras responsabilizações por ato de improbidade administrativa; e c) constitui-se em
elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais, de maneira que a manutenção de ação ou omissão ilegal poderá implicar na
responsabilização administrativa, civil e criminal do destinatário.

4.13. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI23093
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 09/2021 - SIMP: 000230-319/2021
PORTARIA Nº 25/2022
F
A
T
O
:
APURARPOSSÍVELATODEIMPROBIDADEADMINISTRATIVANOFORNECIMENTODECESTASBÁSICASPARAFAMÍLIASEMSITUAÇÃODEV
ULNERABILIDADESOCIALNOMUNICÍPIODEMARCOSPARENTE/PI,EM2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Marcos Parente/PI, com fundamento no art. 129, incisos
I, III e IX, da Constituição Federal, no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo art. 2º, §7º, da Resolução
23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, da
moralidade e da eficiência administrativa, nos termos do artigo 127, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio
público e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal; do artigo 25, IV, "b", da Lei nº
8.625/93, e do artigo 36, VI, "d", da Lei Complementar Estadual no 12/93;
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 CRFB/88, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº 45/2021 - SIMP: 000230-319/2021,posteriormente convertida no PPIC nº 09/2021,dando conta da
entrega de cestas básicas pela Prefeitura de Marcos Parente/PI às famílias em vulnerabilidade social contendo produtos diferentes em
características de marca, tipo e quantidade ao constante na nota fiscal;
CONSIDERANDO que, consoante diligências realizadas no bojo do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil em questão, extrai-se dos
vídeos, fotos e notas fiscais encaminhadas que a empresa forneceu produtos e a Prefeitura Municipal recebeu e pagou os referidos produtos com
especificações diferentes ao constante no Termo de Referência, bem como na nota fiscal e que tais fatos podem ter ocasionado dano ao erário;
CONSIDERANDO que o Município não esclareceu todos os fatos a esta Promotoria de Justiça, estando pendente de resposta o Ofício nº
232/2021 e o Ofício nº 85/2022;
CONSIDERANDO que os fatos narrados merecem a devida apuração pelo Parquet, com vistas à completa elucidação dos fatos e à adoção de
eventuais providências judiciais e extrajudiciais, em cumprimento ao art. 129, III da Constituição Federal;
RESOLVE instaurar o INQUÉRITOCIVILPÚBLICONº09/2021, tendo como objeto apurar o os fatos acima descritos, determinando, desde logo,
as seguintes diligências:
I) Registre-se a instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP e em livro próprio, nos termos do art. 9º da
Resolução CNMP nº 174/2017;
II) A comunicação da instauração do presente Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), bem como, remessa à
Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro
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desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria - Geral de Justiça;
III) A comunicação de instauração do presente Inquérito Civil ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e Combate à
Corrupção - CACOP, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
IV) Requisite-se do Município de Marcos Parente-PI que encaminhe cópia do contrato firmado com a empresa SILVINO DESOUSA ARAÚJO
EPP (CNPJ nº 09.1S0.444/0001-88), cópia de todas as notas fiscais, empenhos, recibos e comprovantes de pagamento realizados à contratada
por força do Pregão nº 10/2021, assim como, envie a relação de pessoas beneficiárias das cestas básicas entregues pela Prefeitura e informe
quem seria a pessoa responsável por fiscalizar o referido contrato.
Nomeio a Assessora de Promotoria de Justiça Anália Rocha e Silva Paes Landim para secretariar e diligenciar o presente procedimento.
CUMPRA-SE.
De Teresina p/ Marcos Parente, datado eletronicamente.
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 10/2021 - SIMP: 000236-319/2021
PORTARIA Nº 26/2022
FATO: APURAR SUPOSTA ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS, COM INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS, DO MÉDICO
TÚLIO HENRIQUE DE SOUSA MARTINS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Marcos Parente/PI, com fundamento no art. 129, incisos
I, III e IX, da Constituição Federal, no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pelo art. 2º, §7º, da Resolução
23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do patrimônio público e social, da
moralidade e da eficiência administrativa, nos termos do artigo 127, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio
público e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal; do artigo 25, IV, "b", da Lei nº
8.625/93, e do artigo 36, VI, "d", da Lei Complementar Estadual no 12/93;
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 CRFB/88, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato n.º 53/2021 - SIMP 000236 319/2021, posteriormente convertida no Procedimento Preparatório de
Inquérito Civil nº 10/2021, no qual apurou-se que o profissional acumula dois cargos públicos em virtude de contratações temporárias: um no
Município de Marcos Parente/PI, desde o dia 13/01/2021 e outro no Município de Sucupira do Riachão/MA, desde o dia 04/01/2021, com possível
incompatibilidade de horários;
CONSIDERANDO que, consoante diligências realizadas no bojo do PPIC em questão, da análise das escalas e folhas de frequência, extrai-se
que os plantões do médico no hospital de Sucupira do Riachão/MArecaem nas quintas-feiras e sextas-feiras, ao passo que os serviços prestados
em Marcos Parente/PI ocorrem durante a semana entre terça-feira e sexta-feira;
CONSIDERANDO que em resposta à notificação ministerial, o médico Túlio Henrique de Sousa Martins afirmou, em suma, que a
incompatibilidade de horários trata-se de mera formalidade, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados nos dois municípios, bem
como que prestava serviços ao Município de Marcos Parente/PI e cumpria com sua carga horária de terça a quinta, conforme estabelecido, e no
Município de Sucupira do Riachão/MA, das 19h da quinta-feira às 7h da sexta-feira, após negociação informal com as demais equipes
plantonistas e gestão;
CONSIDERANDO que o médico Túlio Henrique de Sousa Martins informou em sua resposta que prestava serviços em Marcos Parente/PI de
terça-feira a quinta-feira, mas consta assinatura do profissional em folha de ponto no município de terça-feira a sexta-feira;
CONSIDERANDO que o profissional também informou que houve negociação informal com a equipe plantonista e gestão no Município de
Sucupira do Riachão/MA para que o plantão fosse exercido de 19h da quinta-feira às 7h da sexta-feira, mas o município informou que a carga
horária exercida pelo médico é de um plantão de 24h com entrada às 7h da manhã e saída às 7h da manhã do dia posterior, corroborando com
as folhas de plantão encaminhadas;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório de Inquérito Civil prorrogado já venceu e que há informações conflitantes, sendo necessário
empreender diligências com o fito de apurar se de fato há incompatibilidade de horários entre os cargos públicos, bem como se houve
enriquecimento ilícito por parte do médico;
CONSIDERANDO que os fatos narrados merecem a devida apuração pelo Parquet, com vistas à completa elucidação dos fatos e à adoção de
eventuais providências judiciais e extrajudiciais, em cumprimento ao art. 129, III da Constituição Federal;
RESOLVE instaurar o INQUÉRITOCIVILPÚBLICONº 10/2021, tendo como objeto apurar o os fatos acima descritos, determinando, desde logo,
as seguintes diligências:
I) Registre-se a instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no SIMP e em livro próprio, nos termos do art. 9º da
Resolução CNMP nº 174/2017;
II) A comunicação da instauração do presente Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), bem como, remessa à
Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e registro
desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria - Geral de Justiça;
III) A comunicação de instauração do presente Inquérito Civil ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e Combate à
Corrupção - CACOP, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
IV) A notificação do médico Túlio Henrique de Sousa Martins para informar acerca da instauração do presente Inquérito Civil, bem como para que
se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, se possui interesse em participar de audiência virtual a ser designada posteriormente, com o fim de
apresentar esclarecimentos quanto ao objeto deste procedimento.
Nomeio a Assessora de Promotoria de Justiça Anália Rocha e Silva Paes Landim para secretariar e diligenciar o presente procedimento.
CUMPRA-SE.
De Teresina p/ Marcos Parente, datado eletronicamente.
JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO
Promotor de Justiça

4.14. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ -PI23097
Inquérito Civil n° 27/2021 SIMP nº 000346-310/2021
Objeto: apurar suposto enriquecimento ilícito de servidora pela não prestação dos serviços públicos contratos no município de João Costa-PI.
ADITAMENTO DA PORTARIA Nº 91/2021
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, através da 2ª
Promotoria de Justiça de São João do Piauí, pela Promotora de Justiça, Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo, no exercício de suas
funções legais e constitucionais, especialmente com espeque nos arts. 127, caput, e 129, II e III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127 caput, incumbindo da defesa da ordem
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jurídic a, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis;
epígrafe;
CONSIDERANDOos fatos já apurados nos autos do procedimento em
CONSIDERANDOo Parecer Técnico nº 07/20222 emitido pelo Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção (CACOP) que noticia
suposto enriquecimento ilícito por parte de servidora municipal que aparentemente não presta os serviços públicos contratados, uma vez que
trabalha em estabelecimento privado com regime de trabalho de 44hrs semanais;
RESOLVE, com fundamento no art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
RETIFICAR a Portaria nº 91/2021 (SIMP n° 000346-310/2021) que passa a ter como objeto:
"apurarsupostoenriquecimentoilícitodeservidorapelanão prestação dos serviços públicos contratos no município de João Costa-PI",
adotando-se as devidas providências:
A alteração do assunto do procedimento no sistema SIMP;
Encaminhe-se cópia do aditamento desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail
institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público, por correspondência eletrônica, sobre a retificação desse procedimento;
Comunique-se ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e Combate à Corrupção, por correspondência eletrônica, sobre
a retificação desse procedimento;
Oficie-se a Prefeitura de João Costa-PI, na figura do Prefeito, para que, noprazode15(quinze)dias, encaminhe a esta Promotoria de Justiça
relatório assinado pelo superior das atividades desenvolvidas e efetivamente prestadas pela servidora municipal Regina Soares Leite,
apresentando a respectiva documentação comprobatória que contenha: registro de atividades; plataformas em que se deram a prestação do
serviço (e-mail, aplicativo de mensagens; reuniões virtuais), metas a cumprir, registro de produtividade e desempenho da servidora.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
São João do Piauí - PI, datado eletronicamente.
Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça

4.15. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA-PI23098
Notícia de Fato nº 13/2022
SIMP Nº 000132-246/2022
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada mediante recebimento do Ofício nº 004/2022 - CMM/JGRF de lavra do vereador José Garcia Ramos
Fernandes, relativo a suposto acúmulo ilegal de cargos públicos pela Sra. RAIMUNDA CAROLINA CARVALHO LOIOLA.
Segundo o descrito no ofício em apreço, o denunciante relatou que a Sra. Raimunda Carolina Loiola, atual Secretária Municipal de Saúde de
Madeiro/PI e enfermeira no Hospital Estadual Gerson Castelo Branco, acumularia cargos públicos de forma ilegal, tendo em vista que a
Constituição Federal expressa claramente no Art. 37, inciso XVI as possibilidades de acumulação de cargo ou função pública de dedicação
exclusiva com qualquer outro cargo ou função, pública ou privada.
Em sede de diligências iniciais, esta Promotoria de Justiça expediu os Ofícios nº 140/2022 e 141/2022 à Direção-Geral do Hospital
Estadual Gerson Castelo Branco e à Prefeitura Municipal de Madeiro, respectivamente, com solicitação de informações.
Em atenção ao ofício ministerial, a Direção-Geral do Hospital Estadual Gerson Castelo Branco informou que a Sra. RAIMUNDA
CAROLINA CARVALHO LOIOLA é servidora efetiva com data de admissão de 13 de maio de 2010, Cargo Enfermeira, Classe I - A,
Matrícula 242595 - 5, cumprindo uma carga horária de 30 (trinta) horas de forma assídua, bem como encaminhou a frequência da
servidora.
Verifica-se, ainda, que não foi encaminhada ao Ministério Público a resposta solicitada no Ofício nº 141/2022, tampouco justificativa
sobre não a apresentar dentro do prazo estabelecido.
Enfim, os autos vieram-me conclusos para despacho, eis que o prazo do procedimento está expirado.
É o relatório.
Aduz o art. 3º da Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP):
"A Noticia de Fato sera apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogavel uma vez, fundamentadamente,
por ate 90 (noventa) dias".
Assim, diante do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias, bem como da impossibilidade de findá-lo no prazo determinado, uma vez que há
diligência a ser realizada, PRORROGO, POR 90 (NOVENTA) DIAS, a Notícia de Fato em tablado, para sua conclusão.
DETERMINO, desta forma, com fulcro no art. 3º, caput, da Res. nº 174/2017 do CNMP:
Prorrogação da presente Notícia de Fato por 90 (noventa) dias;
Expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Madeiro reiterando a solicitação constante no ofício nº 141/2022, no prazo peremptório de 10
(dez) dias.
O ofício deverá ser entregue pessoalmente ao destinatário, pelo motoboy da Promotoria de Justiça.
Registros necessários no SIMP.
Publique-se.
Cumpra-se.
Luzilândia (PI), 20 de abril de 2022.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça
Procedimento Preparatório nº 04/2021 SIMP 000048-214/2021
DESPACHO
Visto em correição.
Trata-se do Procedimento Preparatório nº 04/2021, instaurado para apurar a ocorrência de irregularidades, consistente no atraso/ausência de
repasse de valores de empréstimos consignados dos servidores municipais de Madeiro/PI, sob a gestão do Sr. Cassimiro de Araújo Neto (20162020).
Conforme análise do procedimento, observo que a instituição conveniada (Banco Bradesco SA) encaminhou resposta e documentos solicitados
pelo Ministério Público. Na ocasião, a instituição financeira informa que o Município deixou de repassar, totalmente ou parcialmente, ao Banco
Bradesco S.A. os valores descontados nas folhas dos servidores, a título de empréstimo consignando, pertinentes ao período de 09/2017 a
11/2018, perfazendo uma pendência de repasse no montante de R$14.790,29.
O Banco ainda informa que o contrato de convênio foi suspenso em 03/12/2018, em decorrência do descumprimento de contrato pelo ente
municipal, ao não repassar os valores descontados na folha dos servidores.
Por fim, a instituição financeira ainda informou que, para realizar a conciliação desses valores (empréstimo consignado/pagamento), o ente
público deve encaminhar ao Banco Bradesco S.A., mensalmente, um relatório com os dados de identificação do servidor e o respectivo valor
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consignado em sua folha de pagamento ou o motivo da impossibilidade de realizar as consignações ("Arquivo Retorno").
Ante exposto, determino as seguintes providências:
prorrogação do prazo do procedimento preparatório, por 90 (noventa) dias, em razão da necessidade de diligências imprescindíveis para
resolutividade do seu objeto;
expeça-se ofício ao prefeito de Madeiro para adotar as providências cabíveis no sentido de regularizar a pendência de repasse dos valores
descontados nas folhas dos servidores, a título de empréstimo consignado, no montante supracitado;
expeça-se notificação ao ex-gestor do Município de Madeiro, Sr. José Cassimiro de Araújo Neto, para que informe e comprove qual finalidade foi
dada à quantia de R$14.790,29 que deveria ser repassada à instituição conveniada, a título de empréstimo consignado dos servidores
municipais, no prazo de 05 (cinco) dias;
requisite-se à autoridade policial para instaurar inquérito policial, no sentido de apurar as seguintes infrações penais: artigos 312 (peculato) e 359A (contratação de operação de crédito sem autorização legislativa) do Decreto-Lei 2.848, de 7.12.1940 (Código Penal Brasileiro), e artigo 1º,
incisos I, II e VIII do Decreto- Lei nº 201, de 27.2.1967 (crime de responsabilidade dos prefeitos municipais).
Comunique-se ao Conselho Superior acerca da prorrogação do prazo do procedimento preparatório.
Publique-se.
Luzilândia (PI), datado eletronicamente.
CARLOS ROGERIO BESERRA DA
Assinado de forma digital por CARLOS ROGERIO BESERRA DA SILVA:47381345315
-03'00'
SILVA:47381345315 Dados: 2022.03.16 20:19:43
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor de Justiça

4.16. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI23099
Notícia de Fato nº 17/2022 (SIMP 000049-191/2022)
Objeto: Apurar possível crime de desobediência.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de cópia dos autos do processo nº 0800347-96.2020.8.18.0171, que trata sobre Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
c/c Repetição de Indébito com Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizado por Antônio Quintino da Silva, em face do Banco do Bradesco
S.A.
Este Juízo encaminhou ofício ao Banco do Bradesco solicitando informações sobre uma ordem de pagamento no valor de R$ 527,02 (quinhentos
e vinte sete reais e dois centavos), em nome do Sr. Antônio Quintino da Silva, no entanto, o gerente do banco se manteve inerte, ensejando
possível crime de desobediência
Requisição para instauração de inquérito realizada via e-mail.
É o breve relatório.
A análise de referidos autos, evidencia-se que este Parquet, nos termos do art. 129, VIII da CF/88 e do art. 26, I, alínea c, inciso IV da lei Federal
nº 8.625/93, requisitou a instauração de inquérito policial para a apuração dos fatos narrados na presente Notícia de Fato, sendo que a
requisição foi encaminhada, via e-mail, à Delegacia de São João do Piauí, que confirmou recebimento, conforme consta nos
documentos constantes nos autos.
A Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a
tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo, dispõe em seus artigos 4º e 5º sobre o procedimento para arquivamento de
Notícia de Fato.
Verifica-se que entre as hipóteses elencadas como aptas a proceder o arquivamento do procedimento, trata-se de quando o fato narrado já tiver
sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado.
Ademais, segundo nota técnica do Centro de Apoio das Promotorias Criminais - CAOCRIM, "não se mostra razoável que o membro do Ministério
Público requisite à autoridade policial a instauração de Inquérito, e somente após obter a confirmação do efetivo início da persecução penal,
arquive a notícia de fato criminal a ele distribuída".
Além disso, registre-se o fato de ter sido instaurado nesta Promotoria de Justiça o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021 para
acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, o cumprimento pelo Delegado de Polícia Civil de São João do Piauí das requisições
ministeriais.
Diante do acima relatado, desnecessário se torna o trâmite deste procedimento.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional Criminal - CAOCRIM, por e-mail, de todo o teor desta decisão.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Junte-se cópia de presente decisão e da requisição nos autos do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, data da assinatura eletrônica.
Sebastião Jacson Santos Borges
Promotor de Justiça

4.17. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COCAL- PI23100
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 08/2022
SIMP 000286-199/2022
Instaura Procedimento Administrativo para acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor dos vírus da dengue,
chicungunya e zika no Município de Cocal-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Cocal-PI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e;
Considerando que 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;
Considerando que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
Considerando o teor do art. 196 da Lei Magna que 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 ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200, II,
da CF;
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Considerando que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18, IV,
letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
Considerandoque se entende por Vigilância Epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos - Art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº8.080/90;
Considerando que a Portaria nº. 29, de 11 de julho de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, caracteriza como
situação de iminente perigo à saúde pública quando for constatada a presença do mosquito transmissor da dengue - aedes aegypti - em 1% ou
mais dos imóveis do município;
Considerandoa necessidade de deflagrar a imediata intensificação das ações preconizadas no Programa Nacional de Controle da Dengue, em
todos os eixos: fiscalização, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, conforme art. 2º da Portaria
SVS MS 29/2006;
Considerando a Lei 13.301/2016 que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente perigo à
saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika; e altera a Lei nº 6.437, de 20
de agosto de 1977;
Considerando que mencionada Lei, em seu artigo 1º, §1º, inciso IV, autoriza expressamente a autoridade máxima do Sistema Único de Saúde
de âmbito federal, estadual, distrital e municipal a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças em questão, dentre as
quais se destaca o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de pessoa que possa
permitir o acesso de agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das doenças;
Considerando que o aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, chicungunya e zika) pica tanto durante o dia como à noite, sendo que o
vetor se reproduz dentro ou nas proximidades de habitações, em recipientes onde se acumula água (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas,
etc.).
Considerando que o último Informe Epidemiológico de Dengue, Zika e Chikungunya da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI), referente à
12ª semana epidemiológica de 20221, registrou um aumento de 351,7% na incidência de casos de Dengue e de 1495,2% nos casos de febre
Chikungunya, em relação ao mesmo período de 2021;
Considerando que, segundo o referido Boletim Epidemiológico, 96 (noventa e seis) municípios do Estado já notificaram casos de dengue e 30
(trinta) possuem notificações de febre Chikungunya, assim como 24 municípios estão em situação de risco alto para a dengue e 83 cidades se
encontram em estado de alerta para a doença;
Considerando que, segundo informações da SESAPI, de janeiro a março deste ano foram registrados no estado 761 casos, em 96 cidades
piauienses , enquanto no ano passado foram confirmados 262 casos da doença, no mesmo período2;
Considerando queo período chuvosoem todo o Estado épropício a proliferação do mosquito aedes aegypti, necessitando a intensificação das
ações de prevenção e controle;
Considerando que o art. 129, XXXVII, do Código de Saúde do Estado do Piauí, Lei Estadual nº. 6174, de 16/02/2012, tipifica como infração
sanitária a conduta de "obstar ou dificultar a ação fiscalizadora da autoridade sanitária competente no exercício de suas funções";
Considerando que "deixar de notificar doença ou agravo à saúde quando tiver o dever legal de fazê-lo" e "deixar de notificar epidemia de
qualquer doença ou outro agravo à saúde, mesmo que não seja de notificação obrigatória", constituem infrações sanitárias, previstas nos incisos
XXIII e XXIV do art. 129 do Código de Saúde do Estado do Piauí;
RESOLVE Instaurar o presente Procedimento Administrativo na forma dos arts. 8º a 13ª da Resolução CNMP nº 174/2017, a fim 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 (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), no âmbito do município de Cocal-PI, em todos os
eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, determinando as seguintes
providências:
a) Autuação da presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
b) Remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI,
para conhecimento;
c) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça;
d) Expedição de ofício ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Saúde, requisitando informações sobre as ações executadas nos eixos: controle
do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, bem assim a remessa do plano de contingência com
informações do quadro funcional utilizado, insumos e veículos;
e) Expedição de ofício à Regional de Saúde, solicitando a realização de vistoria in loco no município, a fim de verificar a execução das ações de
prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria
SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Natalia de Oliveira Rocha, lotada nesta Promotoria de Justiça.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cocal/PI, 20 de abril de 2022.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça
1Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/uploads/warning_document/file/875/Boletim_Epidemiol%C3%B3gico_PI_SE_12%C2%AA_2022.pdf .
Acesso em 05/04/2022;
2Disponível: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2022-04-04/11291/sesapi-reforca-acoes-de-combate-a-dengue-junto-aos-municipios.html .
Acesso em 05/04/2022;
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09/2022
SIMP 000287-199/2022
Instaura Procedimento Administrativo para acompanhar o planejamento e a execução das ações de combate ao vetor dos vírus da dengue,
chicungunya e zika no Município de Cocal dos Alves-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Cocal-PI, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e;
Considerando que 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;
Considerando que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
Considerando o teor do art. 196 da Lei Magna que 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 ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, executar as ações de Vigilância Epidemiológica - Art. 200, II,
da CF;
Considerando que é competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde executar serviços de Vigilância Epidemiológica - Art. 18, IV,
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letra "a", da Lei Federal nº 8.080/90;
Considerandoque se entende por Vigilância Epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos - Art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº8.080/90;
Considerando que a Portaria nº. 29, de 11 de julho de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, caracteriza como
situação de iminente perigo à saúde pública quando for constatada a presença do mosquito transmissor da dengue - aedes aegypti - em 1% ou
mais dos imóveis do município;
Considerandoa necessidade de deflagrar a imediata intensificação das ações preconizadas no Programa Nacional de Controle da Dengue, em
todos os eixos: fiscalização, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, conforme art. 2º da Portaria
SVS MS 29/2006;
Considerando a Lei 13.301/2016 que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação de iminente perigo à
saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika; e altera a Lei nº 6.437, de 20
de agosto de 1977;
Considerando que mencionada Lei, em seu artigo 1º, §1º, inciso IV, autoriza expressamente a autoridade máxima do Sistema Único de Saúde
de âmbito federal, estadual, distrital e municipal a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças em questão, dentre as
quais se destaca o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de pessoa que possa
permitir o acesso de agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das doenças;
Considerando que o aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, chicungunya e zika) pica tanto durante o dia como à noite, sendo que o
vetor se reproduz dentro ou nas proximidades de habitações, em recipientes onde se acumula água (vasos de plantas, pneus velhos, cisternas,
etc.).
Considerando que o último Informe Epidemiológico de Dengue, Zika e Chikungunya da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI), referente à
12ª semana epidemiológica de 20221, registrou um aumento de 351,7% na incidência de casos de Dengue e de 1495,2% nos casos de febre
Chikungunya, em relação ao mesmo período de 2021;
Considerando que, segundo o referido Boletim Epidemiológico, 96 (noventa e seis) municípios do Estado já notificaram casos de dengue e 30
(trinta) possuem notificações de febre Chikungunya, assim como 24 municípios estão em situação de risco alto para a dengue e 83 cidades se
encontram em estado de alerta para a doença;
Considerando que, segundo informações da SESAPI, de janeiro a março deste ano foram registrados no estado 761 casos, em 96 cidades
piauienses , enquanto no ano passado foram confirmados 262 casos da doença, no mesmo período2;
Considerando queo período chuvosoem todo o Estado épropício a proliferação do mosquito aedes aegypti, necessitando a intensificação das
ações de prevenção e controle;
Considerando que o art. 129, XXXVII, do Código de Saúde do Estado do Piauí, Lei Estadual nº. 6174, de 16/02/2012, tipifica como infração
sanitária a conduta de "obstar ou dificultar a ação fiscalizadora da autoridade sanitária competente no exercício de suas funções";
Considerando que "deixar de notificar doença ou agravo à saúde quando tiver o dever legal de fazê-lo" e "deixar de notificar epidemia de
qualquer doença ou outro agravo à saúde, mesmo que não seja de notificação obrigatória", constituem infrações sanitárias, previstas nos incisos
XXIII e XXIV do art. 129 do Código de Saúde do Estado do Piauí;
RESOLVE Instaurar o presente Procedimento Administrativo na forma dos arts. 8º a 13ª da Resolução CNMP nº 174/2017, a fim 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 (art. 2º da Portaria SVS MS 29/2006), no âmbito do município de Cocal dos Alves-PI, em
todos os eixos: controle do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, determinando as seguintes
providências:
a) Autuação da presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
b) Remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI,
para conhecimento;
c) Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça;
d) Expedição de ofício ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Saúde, requisitando informações sobre as ações executadas nos eixos: controle
do vetor, vigilância epidemiológica, assistência, gestão, comunicação e mobilização, bem assim a remessa do plano de contingência com
informações do quadro funcional utilizado, insumos e veículos;
e) Expedição de ofício à Regional de Saúde, solicitando a realização de vistoria in loco no município, a fim de verificar a execução das ações de
prevenção e controle das doenças transmitidas pelo "Aedes Aegypti", exigidas no Programa Nacional de Controle da Dengue (art. 2º da Portaria
SVS MS 29/2006), em todos os eixos.
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Natalia de Oliveira Rocha, lotada nesta Promotoria de Justiça.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cocal/PI, 20 de abril de 2022.
Francisco Túlio Ciarlini Mendes
Promotor de Justiça
1Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/uploads/warning_document/file/875/Boletim_Epidemiol%C3%B3gico_PI_SE_12%C2%AA_2022.pdf .
Acesso em 05/04/2022;
2Disponível: http://www.saude.pi.gov.br/noticias/2022-04-04/11291/sesapi-reforca-acoes-de-combate-a-dengue-junto-aos-municipios.html .
Acesso em 05/04/2022;

4.18. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO -PI23102
PORTARIA Nº 04/2022
Objeto: Garantir os direitos fundamentais da menor H.V.S.A., bem como incluir a criança na Rede de Proteção e Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente e tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam necessárias para a garantia dos direitos
fundamentais.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, usando de suas
atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o art. 8°, III e art. 9° da Resolução N°174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 227 e 229 da lei CF/88, no qual preconizam que é dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores;
CONSIDERANDO que a Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), evidencia a existência de deveres intrínsecos ao poder
familiar, conferindo aos pais obrigações não somente do ponto de vista material, mas especialmente afetivas, morais e psíquicas. O artigo 3° do
ECA preceitua que toda criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, a fim de lhes proporcionar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade;
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CONSIDERANDO a demanda remetida via e-mail, encaminhando cópia da Notícia de Fato nº 01.2022.00004481-5, oriundo da 1ª Promotoria de
Justiça de São Bento do Sul/SC, cujo objeto era apurar a suposta situação de direitos da criança H.V.S.A, atualmente com 6 (seis) anos de idade,
perpetrada pelo pai José Airton de Assis e pela madrasta Ana Paula de Souza Cavalcante.
CONSIDERANDO a denúncia do disque 100 e a escuta especializada realizada com a criança H.V.S.A, que relata suposto abuso físico,
psicológico e sexual por parte do genitor e da madrasta da criança na cidade de São Bento do Sul/SC.
CONSIDERANDO que a criança voltou a residir na cidade de Floriano/PI com a genitora a senhora Luciana de sousa Pereira e que é necessária
sua integração e acompanhamento pela rede de proteção.
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público instaurar procedimento administrativo para a defesa de direitos fundamentais, conforme
artigos 227 e 229 da CF/88 e as disposições na Resolução n° 174/2017.
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com base na cópia da Notícia de Fato nº 01.2022.00004481-5, oriundo da 1ª
Promotoria de Justiça de São Bento do Sul/SC com a finalidade de incluir e acompanhar a criança H.V.S.A, filha de Luciana de sousa Pereira, na
Rede de Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam
necessárias para a garantia dos direitos fundamentais, na forma da lei, 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/MPPI e CAODIJ/MPPI para conhecimento, e à Secretaria Geral/MPPI para
conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos.
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano-PI, 06 de abril de 2022.
___________________________
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
Promotora de Justiça, respondendo pela 2ª PJ1
1PORTARIA PGJ/PI Nº 12/2022
PORTARIA Nº 06/2022
Objeto: Acompanhar e incluir as crianças J.V.S e M.E, na rede de atendimento da assistência social deste município, bem como tomar
as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam necessárias, para a garantia dos direitos fundamentais da criança.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Floriano, usando de suas
atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o art. 8°, III e art. 9° da Resolução N°174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 227 e 229 da lei CF/88, no qual preconizam que é dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores;
CONSIDERANDO que a Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), evidencia a existência de deveres intrínsecos ao poder
familiar, conferindo aos pais obrigações não somente do ponto de vista material, mas especialmente afetivas, morais e psíquicas. O artigo 3° do
ECA preceitua que toda criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, a fim de lhes proporcionar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade;
CONSIDERANDO o relatório de conhecimento de fato nº 10/2022 do conselho tutelar de Floriano/PI relatando condições de abandono das
crianças J.V.S e M.E em sua residência pela genitora, que deixou as crianças sozinhas, e negligência, tendo em vistas as condições ausência de
higiene, alimentação e proteção em que as crianças foram encontradas pelo conselho tutelar e pela polícia.
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e incluir as crianças na rede de proteção do município.
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público instaurar procedimento administrativo para a defesa de direitos fundamentais, conforme
artigos 227 e 229 da CF/88 e as disposições na Resolução n° 174/2017.
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com base relatório de conhecimento de fato nº 10/2022 do conselho tutelar do
município do Floriano com a finalidade acompanhar e incluir as crianças J.V.S e M.E, na rede de atendimento da assistência social deste
município, bem como tomar as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, caso sejam necessárias, para a garantia dos direitos fundamentais das
crianças. 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/MPPI e CAODIJ/MPPI para conhecimento, e à Secretaria Geral/MPPI para
conhecimento e publicação, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos.
Finalmente, ressalta-se que o prazo para a conclusão deste Procedimento é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos, consoante art. 11 da Resolução nº
174/2017 do CNMP.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Floriano-PI, 19 de abril de 2022.
___________________________________________
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
Promotora de Justiça, respondendo pela 2ª PJ1
1PORTARIA PGJ/PI Nº 12/2022

4.19. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA -PI23103
DESPACHO -ARQUIVAMENTO
NOTÍCIA DE FATO SIMP Nº ° 002285-369/2020
Trata-se de Notícia de Fato instaurada com a finalidade de apurar a reclamação dando conta que: "venho por meio deste relatar o que vem
ocorrendo na agência Crefisa nesta cidade de Parnaíba- PI. Conforme o informado pelo INSS está financeira ganhou a licitação para pagamentos
de benefícios do mesmo. Ao chegar na agência verificamos na porta o aviso de demora para atendimento de 45 minutos, contudo a senha foi
emitida as 11 horas da manhã e só recebeu atendimento às 15:55 horas.
Procedimento autuado em 31.08.2020.
Despacho inaugural (Id 2908324), determinando que seja oficiado a Vigilância Sanitária de Parnaíba, para que proceda fiscalização no local e
verifica que o cumprimento das normas de prevenção ao COVID-19; que seja oficiado o PROCON Municipal para que realize fiscalização no local
e verifique o cumprimento do tempo de espera na fila, conforme Lei Municipal nº 1.941/03 e que seja oficiado a CREFISA solicitando
esclarecimento e providências para a resolução do problema relatado pela consumidora.
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Em resposta ao expediente acima, o PROCON MUNICIAL apresentou o Ofício nº. 010/2021, informando as providências que adotou.
A CREFISA apresentou Contestação (Id Num. 3500435) argumentando sobre a inexistência de qualquer irregularidade praticada, visto que por
conta da Pandemia do Vírus da COVID-19, vem adotando todos os protocolos expedidos pela Vigilância Sanitária do Estado, requerendo, ao
final, o arquivamento dos presentes autos.
Foi expedido o ofício nº 838/2021, endereçado a reclamante, para que, se manifeste sobre a contestação da Crefisa (Id Num. 3500435), bem
como solicitando que informe se os problemas ainda persistem. Contudo, apesar de devidamente notificada, não apresentou manifestação.
A vigilância Sanitária procedeu fiscalização na empresa supra, conforme solicitado nos autos e anexando Parecer Técnico (Id Num. 3577666).
É o sucinto relatório. Passe-se a opinar.
Trata-se de procedimento extrajudicial com a finalidade de apurar a reclamação da consumidora, onde afirma que a Empresa CREFISA não vem
cumprindo os termos da Lei Municipal nº 1.941/03, o qual preconiza que as empresas públicas e privadas devem atender a população em tempo
razoável, senão vejamos:
Art. 1º Ficam obrigadas as empresas públicas e privadas, repartições, hospitais pú- blicos e privados, ambulatórios, bem como cartórios,
agências bancárias, concessio- nárias e permissonárias de serviço público de Parnaíba, empresas de transporte ter- restre municipal e
intermunicipais que atuam em todo território de Parnaíba, even- tos culturais e esportivos, shows artísticos, cinemas e teatros a atender em
tempo razoável e oferecer à sua clientela as condições adequadas de atendimento.
Art.3ºTratando-se de agênciasbancárias,o tempo razoável de atendimentos era de:
- até 30 (trinta) minutos em dias normais;
- até 45 (quarenta e cinco) minutos nos dias de pagamento do pessoal, dia de venci- mento de contas de concessionárias, de tributos, e em
véspera ou após feriados prolonga- dos.
Parágrafo Único - O tempo máximo de atendimento a que se refere este artigo somente
poderá ser exigido se não houver interrupção no fornecimento de serviços de telefonia, energia elétrica, ou transmissão de dados.
Pois bem. Partindo dessas premissas, ao tomar conhecimento dos fatos em evidência, este órgão ministerial expediu ofícios ao PROCON;
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E A CREFISA, no intuito que os órgãos públicos realizassem fiscalização na empresa requerida e constatasse os ilícitos
noticiados pela reclamante e que a empresa se manifestasse sobre os fatos e apresentasse uma solução impasse.
Inicialmente, foi expedido ofício ao PROCON MUNCIPAL com a finalidade de realizar fiscalização no local e verificar o cumprimento das normas
de prevenção e combate ao COVID-19. Expediente esse que foi devidamente acatado pela autoridade sanitária municipal que realizou
fiscalização e anexou Parecer Técnico Conclusivo informando as seguintes diligências:
1- Encaminhamos um Auto de Notificação/Abertura de Investigação Preliminar ao estabelecimento acima, para que apresentassem
esclarecimentos e as providências adotadas acerca das medidas preventivas de combate ao COVID-19. 2- Encaminhamos também, ofício a
Vigilância Sanitária de Parnaíba, para proceda a necessária fiscalização no local e verifique o cumprimento das normas
deprevenção ao COVID-1 e envie relatório a este órgão de proteção;
- Nessa mesma linha solicitamos, que nos envie a cópia da senha protocolada com o horário da prestação de serviço, para que dentre os
próximos dias, possamos de forma específica realizar fiscalização no estabelecimento citado, com
ofitodeapurarodescumprimentodaLeiMunicipalnº.1.941/2003,quedispõesobreo
tempo razoável para os atendimentos aos consumidores.
- Importanteressaltaqueno último dia 25/03/2021 participamos deumaaudiênciavirtualrealizadapeloCoordenadorGeralPROCON/MPPI,Dr.Nivaldo Ribeiro, onde teve como pauta o cumprimento das medidas sanitáriaspreventivas
referentes às agências bancárias situadas no Estado do Piauí, assim como foi abordadotema da fila de espera, a orientação foi que fizéssemos
reuniões com as Agências locais,
assimcomooutrasInstituiçõesfinanceirasnointuitode cobrar ocadastronoPROPIAUÍ, visto que o protocolo é claro ao dispor que é dever
do fornecedor ocontroledasfilas dentro eforado estabelecimento.
Por outro lado, a Vigilância Sanitária realizou também fiscalização no local e verificou alguns descumprimentos das normas de enfrentamento ao
covid e estabeleceu o prazo de 24 horas para adequação de todas as medidas de enfrentamento ao vírus, lavrando termo de notificação nº 1021.
Após esses levantamentos foi realizado nova vistoria no local e constatou-se as devidas adequações as normas sanitárias, anexando imagens
dos funcionários com máscara; a disponibilização de álcool em gel para os clientes; distanciamento entre as cadeiras e demais normas sanitárias.
No tocante, a fila de espera o PROCON verificou que agora a empresa está cumprindo as normas estabelecidas pela Lei Municipal Nº 1.941/03,
no qual estabelece o tempo de espera nas filas bancárias desse município, bem como o cumprimento da Lei Federal Nº 10.048/2000, que
assegura o atendimento preferencial a idosos; gestantes; deficientes físicos e pessoas acompanhadas por crianças de colo.
Além disso, a empresa apresentou contestação, informando que não vem medindo esforços para a cada dia, aprimorar os serviços prestados em
seus estabelecimentos e além disso não se verificou mais reclamações por atraso no atendimento da população em geral, visto suas adequações
as normas sanitárias e consumeristas.
Pontua-se também que foram expedidos vários ofícios para que a reclamante se manifestasse nos autos, no intuito de saber se os problemas
relatados na inicial ainda persistem, contudo, apesar de devidamente intimada, não apresentou resposta aos pleitos ministeriais em apuração.
À vista do exposto, determino o ARQUIVAMENTOdesta Notícia de Fato, em razão do fato narrado já se encontrar solucionado, com fundamento
no artigo 4ª, inciso I, da Resolução Nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público e demais argumentos supracitados nesta decisão.
Notifique-se as partes interessadas do arquivamento desta demanda, nos termos do parágrafo 1º da resolução retromencionada.
A Secretaria Regional para proceder as atualizações necessárias no SIMP.
Informa-se ao CSMP, via memorando, por e-mail, do arquivamento desta demanda. Publique-se no Diário Oficial do MPPI.
É o parecer.
PEIXOTO:26737841368
Parnaíba-PI, 08 de fevereiro de 2022.
CRISTIANO FARIAS
Assinado de forma digital por CRISTIANO FARIAS
PEIXOTO:26737841368
Dados: 2022.02.09 08:55:56 -03'00'
DR. CRISTIANO FARIAS PEIXOTO
Promotor da 2ª Promotoria de Justiça

4.20. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRACURUCA -PI23105
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 085/2020
SIMP: 000349-174/2020
OBJETO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR O RETORNO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PRESENCIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES
DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PI.
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 085/2020, instaurado com o objetivo de acompanhar e fiscalizar o retorno das atividades
administrativas presenciais das Unidades Escolares de São João da Fronteira/PI.
O presente procedimento teve origem a partir de denúncia encaminhada ao e-mail desta Promotoria de Justiça de Piracuruca/PI, ainda em
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meados do ano de 2020, noticiando o retorno das atividades administrativas presenciais no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura (SEMEC) daquele município, sem adotar as devidas providências, bem como em inobservância ao Decreto Municipal n.º 021/2020 (ID.
31453935).
Após a devida instauração do ato, em atenção à solicitação ministerial, a SEMEC informou, em síntese, que: 1) elaborou plano de retorno às
atividades dos estudantes de forma virtual, o qual exigia o trabalho presencial dos servidores, seja para entrega de material didático aos alunos,
seja para outras atividades inerentes à secretaria das escolas; 2) cumpriu o "protocolo de recomendações higiênico-sanitárias" elaborado pela
Vigilância Sanitária do Município; 3) os servidores do grupo de risco foram afastados das atividades presenciais; e 4) o Município não tinha testes
rápidos em número suficiente para testar todos os servidores (ID. 31543475).
Diante disso, expediu-se a Recomendação Ministerial n.º 97/2020, destinada à SEMEC de São João da Fronteira/PI, recomendando-se medidas
pertinentes à proteção dos servidores que retornaram ao trabalho presencial (ID. 31632265). Em resposta, a SEMEC encaminhou informações
acerca do acatamento e cumprimento dos termos do instrumento recomendatório (ID. 31743503).
Por fim, já no ano de 2021, a aludida secretaria encaminhou o Ofício n.º 073/2021, por meio do qual detalhou todas as providências adotadas
para o integral cumprimento da recomendação expedida.
Como documentos comprobatórios, remeteu registros fotográficos do treinamento e entrega de EPI's aos profissionais de serviços gerais e dos
protocolos de segurança sanitária contra COVID-19 nas escolas e na SEMEC, assim como a relação da testagem dos servidores das escolas da
rede municipal.
É o relatório.
Passo à decisão.
Da análise dos autos, verifica-se que o presente procedimento extrajudicial foi instaurado com a finalidade de fiscalizar possível inobservância
das medidas necessárias à proteção dos servidores da Secretaria Municipal de Educação de São João da Fronteira/PI, quando do retorno
presencial das atividades laborais.
Todavia, conforme se depreende do escorço histórico do procedimento, as eventuais irregularidades foram sanadas, vez que a SEMEC adotou
todas as providências pertinentes ao caso, notadamente com a observância dos termos da Recomendação Administrativa expedida por este
Órgão Ministerial.
Desta feita, verifica-se que o presente Procedimento Administrativo atingiu o seu objetivo, não se vislumbrando outras providências a serem
adotadas no presente caso, sendo o arquivamento medida que se impõe.
Diante do exaurimento do objeto, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com fundamento no art. 12 da
Resolução 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento do
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão do art. 12 da Resolução n.º 174, de 4 de
julho de 2017, do CNMP.
Em razão do disposto no art. 4.º, § 1.º, da Resolução 174/2017, determino a cientificação dos interessados.
Comunique-se de todo o teor desta decisão ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI) e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa
da Saúde (CAODS/MPPI).
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Publique-se em DOEMPI.
Cumpra-se.
Piracuruca/PI, datado e assinado digitalmente.
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
PROMOTOR DE JUSTIÇA - RESPONDENDO

4.21. 26ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23107
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 13/2022/26ªPJ
O Dr. Antônio Charles Ribeiro de Almeida, Promotor de Justiça em exercício na 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas
atribuições legais, torna público o presente EDITAL para NOTIFICARo(a) Sr(a).JARDANIEL RODRIGUES COSTA, brasileiro, solteiro,
autônomo, nascido em 27/12/1986, CPF n.º 027.132.913-05, filho de Maria de Jesus Rodrigues e José Augusto César Costa, residente e
domiciliado na Quadra 48, Lote n.º 03, Casa A, Conjunto Raimundo Portela, Teresina-PI (ou Quadra 16, Lote n.º 08, Povoado Chapadinha
Sul, Teresina-PI), a fim de que manifeste se possui interesse em firmar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Ministério Público,nos
termos do art. 28-A do Decreto-Lei n.º 3.689/1941 (Código de Processo Penal), referente aos fatos investigados no Inquérito Policial n.º
003.421/2021/POLINTER (Autos n.º 0813198-32.2021.8.18.0140). Em caso afirmativo, o(a) notificado(a) deverá obrigatoriamente entrar em
contato com a 26ª Promotoria de Justiça de Teresina, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, contados da publicação deste edital, utilizando um dos
seguintes canais: 1) Telefone: (86) 98151-3178 (WhatsApp) / (86) 3216-4550; 2) E-mail: 26.pj.teresina@mppi.mp.br; 3) Comparecendo à sala da
26ª Promotoria de Justiça de Teresina (Av. Lindolfo Monteiro, 911, Bairro de Fátima, Teresina-PI, CEP: 64049-440). A ausência de manifestação
no prazo acima será considerada como recusa ao Acordo de Não Persecução Penal e, consequentemente, implicará no oferecimento de
denúncia pelo Ministério Público, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. Dado e passado nesta cidade de Teresina-PI, em 25 de
abril de 2022.
ANTÔNIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA
Promotor de Justiça

4.22. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR -PI23109
NF nº 000045-435/2022
DECISÃO
Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar possíveis irregularidades na execução, pelo município de Campo Maior, da despesa relativa
70% dos recursos do FUNDEB com a remuneração de professores, conforme determina a Lei nº 14.113/2020.
O procedimento foi instaurado a partir de representação dos vereadores MICHELLE KELLY OLIVEIRA BARBOSA CARDOSO E ANTÔNIO
LUSTOSA ARAÚJO JÚNIOR. Afirmara os noticiantes que o Município de Campo Maior se nega a prestar informações aos vereadores e ao
Conselho Municipal de Educação a respeito dos percentuais das entradas e saídas dos recursos do fundo relativas ao exercício de 2021.
Informaram ainda que os dados relativos ao pagamento de abono aos profissionais da educação no ano de 2021 não foram disponibilizados em
portal da transparência (ID: 34450668).
Juntaram documentos, entre os quais, solicitação de informações realizada pelo Conselho do FUNDEB à Contadora do Município de Campo
Maior (ID: 34450668/40)
O Município de Campo Maior apresentou manifestação (D: 53194686).
Informou que após do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, a fim de atingir o mínimo legal exigido, o município sancionou a Lei Municipal nº
038/2021 que dispõe sobre a concessão de abono salarial aos profissionais do magistério.
Informou ainda que todos os dados relativos à receita e despesa do FUNDEB no exercício de 2021 foram enviados ao Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE.
Relatou que, no exercício de 2021, o município de Campo Maior obteve receita anual de R$45.215.652,60 (quarenta e cinco milhões duzentos e
quinze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), a título de recursos do FUNDEB e que realizou despesas - 70% FUNDEB Página 66
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no montante de R$ 33.105.775,28 (trinta e três milhões cento e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), o que
equivale ao percentual anual de 73,22% (setenta e três vírgula vinte e dois por cento).
Informou, por fim, que para atingir o mínimo legal de 70% do FUNDEB, o município destinou o valor global de R$1.710.075,78 (um milhão
setecentos e dez mil setenta e cinco reais e setenta e oito centavos) a título de despesa com pagamento do abono salarial aos profissionais,
autorizado pela Lei Municipal nº 038/2021.
Juntou extratos do SIOPE.
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Quanto aos valores relativos à execução orçamentária do FUNDEB no Município de Campo Maior no exercício de 2021, logrou demonstrar o ente
que aplicou na remuneração dos profissionais da educação os 70% exigidos pela Lei nº 14.113/2020. As informações apresentadas pelo ente
podem ser confirmadas em consulta pública ao SIOPE (link: https://www.fnde.gov.br/siope/demonstrativoFundebMunicipal.do?
acao=atualizar&pag=result&anos=2021&periodos=-1&cod_uf=22&municipios=120001&g-recaptcha-response=).
Os noticiantes não apresentaram comprovante de requerimento de informações ao ente público, juntado apenas cópia de solicitação de
informações subscrita por conselheiros do FUNDEB, sem comprovante de protocolo.
No ponto, vale frisar que o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica - CACS FUNDEB, estruturado no âmbito municipal pela Lei nº 006/2021, exerce papel fundamental na devida execução das
despesas relativas ao FUNDEB.
Apregoa a Lei nº 14.113/2020:
Art. 33. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos,
perante os respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos
especificamente para esse fim.
§ 1º Os conselhos de âmbito estadual, distrital e municipal poderão, sempre que julgarem conveniente:
- apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos
demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet;
- convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar
esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo
não superior a 30 (trinta) dias;
- requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não
superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do Fundo;
folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o
respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;
convênios com as instituições a que se refere o art. 7º desta Lei;
outras informações necessárias ao desempenho de suas funções;
- realizar visitas para verificar, in loco, entre outras questões pertinentes:
o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo;
a adequação do serviço de transporte escolar;
a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo para esse fim.
§ 2º Aos conselhos incumbe, ainda:
I - elaborar parecer das prestações de contas a que se refere o parágrafo único do art. 31 desta Lei;
Como visto, não deve o Conselho do FUNDEB limitar-se a solicitar informações, devendo sim fazer uso efetivo de seu poder de requisição e dos
demais instrumentos de fiscalização dispostos em lei.
No que tange à ausência de publicação das informações relativas ao FUNDEB em internet, vale informar que a deficiência na alimentação do
portal da transparência pelo município de Campo Maior é matéria objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 080112436.2017.8.18.0026 (SIMP 000268-063/2017).
Apregoa a Resolução CNMP nº 174/2017:
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; (Redação alterada pela Resolução nº 189,
de 18 de junho de 2018)
A temática em lume já se encontra sob apreciação do Poder Judiciário no processo informado.
Desta feita, com base na fundamentação legal supra, o Ministério Público promove o ARQUIVAMENTO da presente notícia de fato.
Junte-se cópia integral dos autos naqueles para fins de prova (Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0801124- 36.2017.8.18.0026 (SIMP
000268-063/2017).
Publique-se em DOEMP.
Remeta-se cópia da presente decisão ao Conselho do Fundeb de Campo Maior. Comunique-se aos noticiantes, por meio eletrônico.
Não havendo a interposição de recurso, comunicando-se ao E. CSMP, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado eletronicamente pelo R. MP.

4.23. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23110
PORTARIA 12ª PJ Nº 17/2022
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022
SIMP 000014-027/2022
Objeto: Acompanhar a Ação Civil Pública nº 0844479-06.2021.8.18.0140, que busca a implementação de Residência Terapêutica no bairro da
Macaúba para pessoas com transtorno mental em conflito com lei.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, por intermédio do Promotor de Justiça
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal 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 artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
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cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a 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 Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso II, da Lei Nº 8080/90, estabelece como diretriz do SUS a "integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema";
CONSIDERANDO a necessidade de implementação de Residência Terapêutica no bairro da Macaúba a fim de atender pessoas com transtorno
mental em conflito com lei.
CONSIDERANDO a Ação Civil Pública 0844479-06.2021.8.18.0140 que busca a implementação de Residência Terapêutica no bairro da
Macaúba para pessoas com transtorno mental em conflito com lei.
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo instituído pela Resolução CNMP Nº 174/2017 é o instrumento adequado para apurar fato
que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis e embasar outras atividades não sujeitos a inquérito civil;
RESOLVE:
Instaurar o Procedimento Administrativo 02/2022, a fim de acompanhar a Ação Civil Pública 0844479-06.2021.8.18.0140, que busca a
implementação de Residência Terapêutica no bairro da Macaúba para pessoas com transtorno mental em conflito com lei, DETERMINANDO,
desde já, as seguintes diligências:
1- Publicar e registrar esta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, por analogia ao
que dispõe 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;
2- Nomear o Sr. Gabriel Amável Alves de Carvalho, Assessor de Promotoria de Justiça, para secretariar este procedimento, aplicando-se por
analogia o que determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
3- Enviar cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Cidadania CAODS, para conhecimento, aplicando por analogia o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí.
4- Junte-se ao presente procedimento Comprovante de Protocolo da supramencionada Ação Civil Pública no sistema de Processo Judicial
Eletrônico, bem como cópia da inicial que originou a demanda.
Publique-se e Cumpra-se.
Teresina, 25 de abril de 2022
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ
PORTARIA 12ª PJ Nº 18/2022
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 15/2022
SIMP 000090-027/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, por intermédio do Promotor de Justiça
subscritor, no uso das atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público);
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma das instituições constitucionais fundamentais para a promoção do acesso à Justiça, e sendo
certo que a defesa do regime democrático lhe impõe o desenvolvimento de planejamento estratégico funcional devidamente voltado para a
efetivação, via tutela dos direitos e das garantias fundamentais, do princípio da transformação social, delineado no art. 3º da CR/1988;
CONSIDERANDO que o princípio da transformação social, consagrado no art. 3º da CR/1988, integra a própria concepção de Estado
Democrático de Direito e, por isso, deve orientar as instituições de acesso à Justiça, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais;
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal 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 artigo 197, também da Constituição Federal estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a 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 Lei Nº 8080/90, em seu artigo 2º, preconiza que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício";
CONSIDERANDO que o artigo 7º, inciso II, da Lei Nº 8080/90, estabelece como diretriz do SUS a "integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema";
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 7º, inciso XII, da Lei Nº 8080/90, uma das diretrizes do SUS é a capacidade de resolução dos serviços
em todos os níveis de assistência";
CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº48/2021 (SIMP 000090-027/2021), a fim de apurar possíveis irregularidades no repasse de verbas da
Fundação Municipal de Saúde de Teresina, bem como as Secretarias Municipais de Saúde de Parnaíba e Picos de recursos aos hospitais
estaduais ao Fundo Estadual deSaúde
CONSIDERANDO o vencimento do prazo para a conclusão da Notícia de Fato Nº 48/2021 e a necessidade de novas diligências;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 37, I, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e do art. 3º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, a
instauração e instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro
do Ministério Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
RESOLVE:
Converter, com base no parágrafo único, do art. 3º da Resolução Nº 174, de 4 de julho de 2017 do CNMP, a Notícia de Fato Nº 48/2021 em
Procedimento Preparatório, a fim de apurar possíveis irregularidades no repasse de verbas da Fundação Municipal de Saúde de
Teresina, bem como as Secretarias Municipais de Saúde de Parnaíba e Picos de recursos aos hospitais estaduais ao Fundo Estadual de
Saúde, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
1- Publicar e registrar esta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, por analogia ao
que dispõe 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;
2- Nomear o Sr. Gabriel Amável Alves de Carvalho, Assessor de Promotoria de Justiça, para secretariar este procedimento;
3- Enviar cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e Cidadania CAODS, para conhecimento, aplicando por analogia o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí.
4- Oficiar a Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares requisitando informações atualizadas quanto o atraso dos repasses aos
hospitais do Fundo Estadual de Saúde
Publique-se e Cumpra-se.
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Teresina, 25 de abril de 2022
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça - 12ª PJ

4.24. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ - PI23111
PORTARIA GPJSP nº 12/2022
Instaura o Procedimento Administrativo nº 06/2022, para apurar suposta aplicação irregular de verbas públicas em evento festivo desarrazoado,
com grande gasto de recursos, em detrimento de outras políticas públicas imprescindíveis, visando à adoção das medidas administrativas e/ou
judiciais cabíveis.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça Titular desta Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, Sr. Nielsen Silva
Mendes Lima, no exercício das atribuições constitucionais e legais, com arrimo no art. 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal; art.
25, incisos IV, alínea 'a', e VIII, e art. 26, caput e incisos, todos da Lei n. 8.625/93; art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85, bem como as disposições
constantes na Lei no 14.133/2021, na Lei n.º 8429/92 e no inciso III, da Resolução CNMP n. 174/2017, e:
CONSIDERANDO que a Constituição Federal determina, no art. 129, III, ser função institucional do Ministério Público promover a ação civil
pública, para a proteção do patrimônio público e social, bem como de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 impõe ao Poder Público a observância, dentre outros, aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e de seus respectivos gestores a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, a publicidade e a eficiência;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade como corolários ao princípio da
eficiência no tocante à destinação de recursos públicos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, da Lei no 9.784/99, "a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência";
CONSIDERANDO a chegada ao conhecimento desta Promotoria de Justiça de que a Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí realizará evento
festivo em comemoração ao aniversário da cidade, no dia 20/06/2022, com a apresentação do artista WESLEY SAFADÃO, altamente custoso
aos cofres públicos;
CONSIDERANDO que é fato público e notório que o município de São Pedro do Piauí enfrenta grande precariedade nos serviços de saúde,
educação, saneamento básico, dentre tantos outros essenciais;
CONSIDERANDO que tramitam nesta Promotoria de Justiça procedimentos extrajudiciais, bem como foram ajuizadas pelo Ministério Público
ações judiciais referentes à adoção de políticas públicas por parte da gestão municipal, a fim de serem implementadas melhorias para a
população de São Pedro do Piauí, tais como, DENTRE OUTROS: a) Notícia de Fato nº 11/2022, SIMP nº 000120-255/2022, para tratar sobre a
situação de estradas rurais do Município de São Pedro do Piauí; b) Procedimento Administrativo nº 24/2021, SIMP nº 001083-255/2021,
instaurado para apurar falta de água no Povoado Lagoa Seca; c) Inquérito Civil Público nº 01/2022, SIMP nº 000104-255/2022, instaurado para
tratar sobre a erradicação do lixão no Município de São Pedro/PI; d) Inquérito Civil Público nº 10/2020, SIMP nº 001098-255/2020, instaurado
para apurar a existência, regulamentação e alimentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do
Piauí/PI; e) AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, PJe nº 0800795-41.2021.8.18.0072,
visando a garantir a autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de São Pedro do Piauí, dotação
orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria executiva com a necessária infraestrutura de apoio técnico, com base na Lei
Federal nº 8.142/1990, Lei Complementar nº 141/2012 e as disposições da Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde; f) AÇÃO
CIVIL PÚBLICA, PJe nº 0800472-70.2020.8.18.0072, requerendo providências quanto para a criação e implementação do Conselho Municipal de
Direitos da Pessoa Idosa e do Fundo Municipal da Pessoa Idosa;
CONSIDERANDO a necessidade de verificação da disponibilidade financeira do município na realização de evento de tal porte, o que chega a
causar espanto especialmente em razão do quadro real de precariedade acima descrito;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve adotar medidas que visem a atender ao interesse da coletividade, o que passa pela
responsabilidade quanto aos gastos públicos;
CONSIDERANDO que é fato de conhecimento público a lamentável rotina de altos gastos que alguns pequenos municípios costumam fazer em
matéria de festas e eventos, de forma totalmente alheia aos problemas reais da população, cujos gastos acabam se tornando instrumento para
alavancar a popularidade pessoal dos gestores, não tendo impacto coletivo relevante, seja econômico, seja, muito menos, social, sendo, na
prática, apenas um instrumento de marketing em detrimento e às custas do erário, o que nada mais é do que a reiteração da velha fórmula
romana "pão e circo".
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 10, inciso X, da Lei n. 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres dos entes públicos, notadamente agir de forma negligente no tocante à conservação e aplicação do patrimônio público;
CONSIDERANDO que, conforme previsão do art. 11 da Lei nº 8.429/92, a inobservância dos princípios da administração pública constitui ato de
improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas
públicas ou instituições (art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174/2017);
RESOLVE INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 06/2022, com o objetivo de apurar a suposta aplicação irregular de verbas públicas
em evento festivo desarrazoado, com grande gasto de recursos, em detrimento de outras políticas públicas imprescindíveis, visando a adoção
das medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, determinando, desde logo, as seguintes providências:
1. Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições da Resolução CNMP nº 174/2017, fazendo constar como
partes: Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ; Requerido: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ; a classe: 910033 Procedimento Administrativo para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; o assunto: 10928 Competência do Órgão Fiscalizador => Fiscalização;
2. Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de procedimento administrativo no SIMP, arquivando-se cópia em pasta eletrônica
própria da Promotoria de Justiça;
3. Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, bem como ao Centro de Apoio
Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP);
4. Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente Procedimento Administrativo, assim que ocorrer, certificando a data;
5. Seja oficiado o Ilmo. Prefeito de São Pedro do Piauí, Sr. José Maria Ribeiro de Aquino Jr., requisitando-se que, em até 1 (um) dia útil,
encaminhe as seguintes informações e documentos, SOB PENA DE SEREM ADOTADAS TODAS AS MEDIDAS PENAIS E EXTRAPENAIS
CABÍVEIS:
5.1) Informações acerca de qual procedimento licitatório foi adotado para a contratação dos eventos que serão realizados em 20/06/2022, por
ocasião ao aniversário do Município, inclusive do show do artista WESLEY SAFADÃO (enviando os documentos pertinentes);
5.2) Informações acerca de como se deu a contratação do artista WESLEY SAFADÃO, se a título de prestação direta ou a título de contrapartida
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em convênio (em caso de contrapartida, indicar, de forma clara e cristalina, o valor total e a origem do recurso, tudo comprovadamente);
5.3) Informações específicas de como e em que valor serão custeados os gastos acessórios ao evento, tais como montagem de palco,
iluminação, som recepção, hospedagem, abastecimento de veículos de artistas ou pessoal de apoio, dentre outros;
5.4) Informações acerca de como está a atual disponibilidade financeira do município para a realização de evento dessa magnitude;
5.5) Que seja informado se existe decreto de emergência ou calamidade pública vigente no município. Em caso positivo, enviar cópia do decreto;
5.6) Que remeta cópia de possíveis outros contratos firmados com os artistas que realizarão show no evento do aniversário do Município, ano de
2022, bem como do seu processo de pagamento (empenho, ordem bancária, notas fiscais, etc.);
6. Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trâmites deste procedimento.
Registre-se no SIMP. Expedientes necessários. Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 25 de abril de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

4.25. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA -PI23112
INQUÉRITO CIVIL Nº 000213-172/2020
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Tramita no âmbito desta Promotoria de Justiça, o Inquérito Civil 000204-172/2020, instaurado por meio de reclamação feita no Linha Verde MPPI,
com a finalidade de investigar ocorrência de poluição atmosférica supostamente ocasionada por frequentes queimadas, realizadas no entorno da
Rua São Leonardo, Bairro Uruguai, Teresina-PI, que vem prejudicando nocivamente à qualidade de vida dos moradores adjacentes.
Aos 26 de Agosto de 2021, este procedimento foi convertido de Notícia de Fato em Procedimento Preparatório.
Aos 31 de Março de 2022, este procedimento foi convertido de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil.
Aos 31 de Março de 2022, esta Promotoria de Justiça expediu o Ofício nº 347/2022-24ªPJ/MPPI à Superintendência de Ações Administrativas
Descentralizadas - Leste, solicitando a realização de uma vistoria no local com o fito de averiguar a procedência da denúncia.
Aos 13 de Abril de 2022, a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas - Leste encaminhou o Ofício Nº 249/2022 - GAB/SAADLESTE, em resposta ao Ofício nº 347/2022-24ªPJ/MPPI, relatando o que se segue:
"Considerando o teordo Ofício n° 347/2022-24ªPJ(MC)/MPPI que apura a ocorrência de poluição atmosférica provocada por queimadas
constantes próximo a Rua São Leonardo, Nº 566 e Avenida Zequinha Freire Nº 1700, ambos do Bairro Uruguai, nesta Capital,informamos que foi
realizada vistoria nos endereços informados, pelo qual constatou, no momento da vistoria, a inexistência de fatores favoráveis à ocorrência de
poluição atmosférica, provocada por ações de queimadas, por conta do período chuvoso em nossa Capital, como comprova o parecer técnico
desta SAAD constante no despacho Nº 4313382.Ademais,encaminho os autos completos do Processo SEI Nº 00082.001241/2022-75 que
comprovam que esta Autarquia tomou as providências solicitadas.Sem mais para o momento, estamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos necessários, apresentando os votos de estima e consideração."
É o relatório.
Dessa forma, em face das diligências e medidas adotadas nos autos do procedimento em epígrafe, constata-se a inexistência de fatores relativos
à ocorrência de poluição atmosférica, provocada por ações de queimadas, por conta do período chuvoso em nossa Capital.
Ausentes, portanto, as causas que ensejaram a instauração deste procedimento e, inexistindo outros elementos que possam e necessitem de
prosseguimento,e que conduzam este Órgão Ministerial à adoção de outras ações, como a realização de Termo de Ajustamento de Conduta ou
ajuizamento de Ação Civil Pública, torna-se imprescindível, à sua conclusão.
ISTO POSTO, considerando os resultados ora analisados, resta a este Órgão Ministerial promover o ARQUIVAMENTO deste procedimento, nos
termos do Art. 10 da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Determino a cientificação pessoal dos interessados, inclusive com a publicação na imprensa oficial e da lavratura de termo de afixação de aviso
no órgão do Ministério Público, quando não localizados ou indeterminados os que devem ser cientificados (art. 10, §1º da Resolução 23/2007 do
CNMP).
Submeta-se a presente promoção de arquivamento ao exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí,
devendo seguir os autos, dando assim inteiro cumprimento ao art. 10, §1º da Resolução do CNMP e art. 39 e seguintes da Resolução do Colégio
dos Procuradores de Justiça do Piauí nº 01/2008.
Registre-se e cumpra-se.
Teresina/PI, 18 de Abril de 2022.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Promotora de Justiça
24ªPJ - Meio Ambiente e Urbanismo

5. PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS
[]

5.1. EXTRATO DE ADITIVO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA23094
REFERÊNCIA: Segundo Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº 02/2020.
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJ n°05.805.924/0001-89;
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/ CNPJ nº 06.772.859/0001-03;
REPRESENTANTES: Hugo de Sousa Cardoso / Carmelita de Castro Silva.
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a alteração do Acordo de Cooperação ora aditado para prorrogá-lo com a finalidade de
contínua melhoria técnica dos serviços oferecidos pela Procuradoria de Justiça à população.
VIGÊNCIA: 05 de abril de 2022 a 04 de abril de 2023.
FUNDAMENTO LEGAL:Lei n°8.666/1993 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 01 de abril de 2022.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 19.21.0014.0003766/2020-53.

5.2. EXTRATO DE ADITIVO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA23095
REFERÊNCIA: Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº 007/2021.
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJ n°05.805.924/0001-89;
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ CNPJ nº 06.535.926/0001-68;
REPRESENTANTES: Hugo de Sousa Cardoso/ Garcia Guedes Rodrigues Junior.
OBJETO: Constitui objeto do presente, aditar o Acordo de Cooperação Técnica firmado em 24 de maio de 2021, a fim de alterá-lo, para que
passe a constar na Cláusula Segunda, Das Atribuições, item 2.1.1: "Possibilitar o acesso à base de dados referentes ao RENACH e RENAVAM a
cada 03 (três) meses, de modo a viabilizar, aos membros designados como usuários pelo Ministério Público, a obtenção de dados, informações e
arquivos armazenados ou processados, seja por meio físico ou virtual".
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FUNDAMENTO LEGAL: Lei n°8.666/1993 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: O Subprocurador de Justiça Institucional, Dr. Hugo de Sousa Cardoso, assinou eletronicamente dia 25/03/2022, às
14:25; o Diretor-Geral do DETRAN, Sr. Garcia Guedes Rodrigues Junior, assinou eletronicamente dia 08/04/2022, às 10:27.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 19.21.0014.0003437/2020-12.

5.3. EXTRATO DE ADITIVO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA23106
REFERÊNCIA: Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº 13/2019.
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI/ CNPJ n°05.805.924/0001-89;
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ/ FUNDAÇÃO HUMBERTO REIS DA SILVEIRA - FUNDALEGIS/ CNPJ nº 07.422.353/000129;
REPRESENTANTES: Hugo de Sousa Cardoso/ Themístocles Sampaio Pereira Filho/ Larissa Gonçalves Mendes de Carvalho do Rego Monteiro.
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a alteração do Acordo de Cooperação ora aditado para prorroga-lo, tendo como objetivo a
cessão de espaço na grade de programação da TV Assembleia para veiculação do Programa "MP TV".
VIGÊNCIA: 28 de maio de 2022 a 27 de maio de 2025.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n°8.666/1993 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 04 de abril de 2022.
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: 19.21.0014.0003811/2020-02.

6. LICITAÇÕES E CONTRATOS
[]

6.1. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/202223092
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 19.21.0428.0005343/2022-49
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: por lote
OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para e eventual aquisição de toner para impressoras do MP-PI, conforme
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I)
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 06/04/2022
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 06/04/2022
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 18/04/2022
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 20/04/2022
DATA DA PROPOSTA: 06/04/2022
PREGOEIRA: Érica Patrícia Martins Abreu
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afranio Oliveira da Silva
APÊNDICE I
LOTE ÚNICO
EMPRESA VENCEDORA: SUPRYLASER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME
CNPJ: 16.479.787/0001-56
ENDEREÇO: TABATINGUERA, 93, SALA 126 - SÉ, SÃO PAULO-SP
CEP: 02.010- 001
REPRESENTANTE: RICARDO MOREIRA LÍCIO, CPF: 512.616.181-49
FONE: (11) 3104-2776
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QTD

MARCA

VALOR
UNIT.

1

Toner compatível HP CF 500A. PRETO. Característica: Novo, lacrado pelo fabricante, não
pode ser de processo de reciclagem ou remanufaturado

Unid.

10

Cartucho
& cia

R
$
58,00

2

Toner compatível HP CF 501A. AZUL. Característica: Novo, lacrado pelo fabricante, não
pode ser de processo de reciclagem ou remanufaturado.

Unid.

10

Cartucho
& cia

R
$
58,00

3

Toner compatível HP CF 502A. AMARELO. Característica: Novo, lacrado pelo fabricante,
não pode ser de processo de reciclagem ou remanufaturado.

Unid.

10

Cartucho
& cia

R
$
58,00

4

Toner compatível HP CF 503A. MAGENTA. Característica: Novo, lacrado pelo fabricante,
não pode ser de processo de reciclagem ou remanufaturado

Unid.

10

Cartucho
& cia

R
$
58,00

5

Toner compatível Samsung 205L. PRETO. Característica: Novo, lacrado pelo fabricante,
não pode ser de processo de reciclagem ou
remanufaturado.

Unid.

100

Cartucho
& cia

R
$
47,00

6

Toner compatível Samsung 203U. PRETO. Característica: Novo, lacrado pelo fabricante,
não pode ser de processo de reciclagem ou remanufaturado.

Unid.

200

Cartucho
& cia

R
$
45,90

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 20 DE ABRIL DE 2022.
Dr. Hugo de Sousa Cardoso - Subprocurador de Justiça Institucional

6.2. AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 02/202223096
AVISO DE LICITAÇÃO
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TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de ampliação do novo sistema de transporte vertical e atualização do
sistema de combate a incêndio no edifício do MPPI, sede centro, localizado na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro, Teresina-PI para a de
acordo com as especificações técnicas discriminadas no anexo I (Projeto Básico).
TIPO: Menor Preço
TOTAL DE LOTES: Lote Único.
VALOR TOTAL: R$ 1.112.920,09 (um milhão, cento e doze mil, novecentos e vinte reais e nove centavos).
ENDEREÇO: Coordenadoria de Licitações e Contrato, Procuradoria Geral de Justiça, localizada na Rua Álvaro Mendes, nº 2294, Centro,
Teresina-PI.
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 27de abrilde 2022 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos.
CADASTRAMENTO PRÉVIO
Licitantes Não Cadastrados: até o dia 09/05/2022 (horário local)
ENTREGA DO ENVELOPE "PROPOSTADE PREÇOS"
Até o dia 11/05/2022, às 09:00 (horário local)
SESSÃO DE ABERTURA: dia 11/05/2022, às 09:00 (horário local)
DATA: 25 de abrilde 2022.
INFORMAÇÕES: afranio.oliveira@mppi.mp.br; ericapma@mppi.mp.br; tuany.sousa@mppi.mp.br; 86 98163-0496.
PRESIDENTE DA CPL: Tuany de Sousa França

6.3. EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2022/FMMPPI23101
EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2022/FMMPPI
a) Espécie: contrato Nº 08/2022/FMMP/PI, firmado em 25 de abril de 2022, entre o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do
Piauí, CNPJ n10.551.559/0001-63, e a empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ
(MF) sob o nº 65.149.197/0002-51;
b) Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material permanente (SMART TV 58 A 60 POLEGADAS) para atender as
necessidades do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme as especificações contidas no Item "D" no Termo de Referência (Anexo I),
anexo do Edital, e Anexo I do Contrato.
c) Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 11.346/04;
d) Procedimento de Gestão Administrativa: nº. 19.21.0427.0008629/2022-97-SEI;
e) Processo Licitatório: Pregão Eletrônico n.º30/2021;
f) Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com iníciona data da sua assinatura e encerramento na mesma
data do ano seguinte da mesma assinatura, 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.
g) Valor: O valor do presente Termo de Contrato é deR$ 14.500,00(Quatorze mil, quinhentos reais). No valor acima estão inclusas todas as
despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
h) Cobertura orçamentária: Unidade Orçamentária: 25102 Projeto/Atividade: 4102, Fonte de Recursos: 118; Natureza da Despesa: 4.4.90.52 Nota de Empenho: 2022NE00011;
i) Signatários: pela contratada: Sr.Leandro Figueiredo de Castro, CPF (MF)013.371.746-10e contratante, Dr. Hugo de Sousa Cardoso,
Subprocurador de Justiça Institucional.
ANEXO
MEMÓRIA DE CÁLCULO ARP Nº 47/2021-P.E. Nº 39/2021
EMPRESA VENCEDORA: REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS
GERAIS LTDA, CNPJ Nº 65.149.197/0002-51;
REPRESENTANTE: LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO
TELEFONE: (31) 3047-4990
E-MAIL: repremig@repremig.com.br
IV
Q T D E
SOLICITADA
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

VALOR
UNIT.

.

P.G.A.8629/202297

VALOR
TOTAL
FMMP

FMMP

1

SMART TV 58 A 60 POLEGADAS
Especificações mínimas:
Smart TVLED 4k, 60 (sessenta) polegadas, processador quadcore ou superior,
com conversor
digital e wi-fi integrados, com no mínimo duas entradas USB e quatro HDMI.
Tensão 220V.
Deve acompanhar controle remoto.
Garantia: mínima de 12 meses, a partir da data do recebimento definitivo.
Marca/Fabricante: PHILIPS
Modelo: 58PUG7625/78
VALOR TOTAL LOTE IV

R
$
3.625,00

4

R
$
14.500,00

R
$
14.500,00

Teresina, 25 de abril de 2022.

7. GESTÃO DE PESSOAS
[]
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7.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 23108
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 497/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0073.0011122/2022-79:
RESOLVE:
CONCEDER02 (dois)dias de folga,nos dias25 e 26 de abrilde 2022, àservidoraRITA DE CASSIA SANTOS DE SOUZA,Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15745, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020,
como forma de compensação em razão do comparecimento ao Plantão Ministerial do dia 21/02/2021 e 08/05/2021, conforme certidões expedidas
pela Corregedoria- Geral do MPPI, restando 01 (um) dia para fruição em data oportuna, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio
alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 500/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)NATHALY LIMA CARVALHO,matrícula nº 2308,de suas funções perante aSEDE DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE PARNAÍBA,a pedido, conforme art. 15, V, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 18 de abrilde 2022.
Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 501/2022
A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso IX, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
DESLIGARo (a) estagiário (a)ANA CLARA DE ALMEIDA CUNHA, matrícula nº 2243, de suas funções perante aoCAO DE DEFESA DA
SAUDE, por colação de grau, conforme art. 15, IV, do Ato PGJ nº 473/2014 e com efeitos a partir de 28 de marçode 2022.
Teresina (PI), 25 de abril de 2022.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenadoria de Recursos Humanos
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