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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 17/2020 

PORTARIA n. 35/2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça 

adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e constitucionais, especialmente 
escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e 

 
CON“IDERANDOà ueàoàMi ist ioàPú li oà ài stituiç oàpe a e te,àesse ialà

à fu ç oà ju isdi io alà doà Estado,à i u i do-lheà aà defesaà daà o de à ju ídi a,à doà egi eà
de o ti oàeàdosài te essesàso iaisàeài dividuaisài dispo íveisà CF,àa t.à ; 

 
CON“IDERANDO ue,àsegu doàaàResoluç oàCNMPà ºà ,àdeà àdeà julhoàdeà

,à oà P o edi e toà ád i ist ativoà Pá à à oà p o edi e toà p p ioà daà atividade-fi à doà
Mi ist ioà Pú li o,à desti adoà aà pa aà a o pa ha à eà fis aliza ,à deà fo aà o ti uada,à políti as 
pú li as ou i stituições; 

 
CON“IDERANDOà ue,à segu doàoà a tigoà à daà Co stituiç oà Fede alà CF :à aà

saúdeà àdi eitoàdeàtodosàeàdeve àdoàEstado,àga a tidoà edia teàpolíti asàso iaisàeàe o i asà
ueàvise à à eduç oàdoà is oàdeàdoe çaàeàdeàout osàag avosàeàaoàa essoàu ive salàeàigualit ioà
sàaç esàeàse viçosàpa aàsuaàp o oç o,àp oteç oàeà e upe aç o ; 

CON“IDERANDO aàdisposiç oàdoàa tigoà àdaàCFàdeà ue:à"s oàdeà elev iaà
pú li aàasàaç esàeàse viçosàdeàsaúde,à a e doàaoàPode àPú li oàdispo ,à osàte osàdaàlei,àso eà
suaà egula e taç o,à fis alizaç oà eà o t ole,à deve doà suaà exe uç oà se à feitaà di eta e teà ouà
at av sàdeàte ei osàe,àta ,àpo àpessoaàfísi aàouàju ídi aàdeàdi eitoàp ivado ; 

CON“IDERANDO ueà aà Leià Fede alà ºà / à esta ele eà o oà u à dosà
o jetivosàdoà“U“à aàassist iaà sàpessoasàpo ài te dioàdeàaç esàdeàp o oç o,àp oteç oàeà
e upe aç oà daà saúde,à o à aà ealizaç oà i teg adaà dasà aç esà assiste iaisà eà dasà atividadesà
p eve tivas ,à o soa teà edaç oàdoàa t. º,àIII; 

CON“IDERANDOà ue,à osàte osàdoàa tigoà ,àXIII,àdaà es aàleiàfede al,às oà
o u sà à U i o,à Estados,à Dist itoà Fede alà eà Mu i ípios,à e à seuà itoà ad i ist ativo,à aà
at i uiç oàde:à pa aàate di e toàdeà e essidadesà oletivas,àu ge tesàeàt a sit ias,àde o e tesà
deà situaç esà deà pe igoà i i e te,à deà ala idadeà pú li aà ouà deà i upç oà deà epide ias,à aà
auto idadeà o pete teà daà esfe aà ad i ist ativaà o espo de teà pode à e uisita à e sà eà
se viços,àta toàdeàpessoasà atu aisà o oàdeàju ídi as,àse do-lhesàassegu adaàjustaài de izaç o ;à
ue,àdeàa o doà o àoàa tigoà ,à§ º,àdaàLeià / ,à àvedadaàaàt a sfe iaàdeà e u sosà

pa aà oà fi a ia e toà deà aç esà oà p evistasà osà pla osà deà saúde,à ex etoà e à situaç esà
e e ge iaisàouàdeà ala idadeàpú li a,à aà eaàdeàsaúde ; 

CONSIDERANDO ue,àdeàa o doà o àoàa tigoà ,à§ º,àdaàLeià / ,à à
vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de 
saúde,àex etoàe àsituaç esàe e ge iaisàouàdeà ala idadeàpú li a,à aà eaàdeàsaúde ; 
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CONSIDERANDO o previsto na Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo 1, 
do Anexo XXII, Cap. I, da Política Nacional da Atenção Básica, explicitando ser atribuição do 
Agente Comunitário de Saúde (ACS) e do Agente de Combate a Endemias (ACE) … à dese volve à
atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles 
mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares 
regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços 
da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e 
ag avosà ju toàaàout osàp ofissio aisàdaàe uipeà ua doà e ess io;à … à Ide tifi a àeà egist a à
situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica 
relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de 
doe çasà i fe iosasà eà ag avos ;à O ie ta à aà o u idadeà so eà si to as,à is osà eà age tesà
transmissores de doenças e medidas de prevenção individual e oletiva ,à Co he e à oà
funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização 
dosàse viçosàdeàsaúdeàdispo íveis ;à Exe e àout asàat i uiç esà ueàlhesàseja àat i uídasàpo à
legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal 
ouàdoàDist itoàFede al àetc.; 

CON“IDERANDOà ue,àe à . . ,àaàO ga izaç oàMu dialàdaà“aúdeà OM“ à
de la ouà ueàoàsu toàdaàdoe çaà ausadaàpeloàCo o aví usà COVID- à o stituiàE e g iaàdeà
“aúdeàPú li aàdeài po t iaàI te a io alà E“PII ; 

CON“IDERANDOà ueà aà E“PIIà à o side ada,à osà te osà doà Regula e toà
“a it ioàI te a io alà R“I ,à u àeve toàext ao di ioà ueàpodeà o stitui àu à is oàdeàsaúdeà
pú li aàpa aàout osàpaísesàdevidoàaàdisse i aç oà i te a io alàdeàdoe ças;àeàpote ial e teà
e ue àu aà espostaài te a io alà oo de adaàeài ediata ; 

CON“IDERANDOà ueàoàMi ist ioàdaà“aúde,àe à . . ,àat av sàdaàPo ta iaà
GM/M“à ºà / ,àde la ouà e ergê ia e  saúde pú li a de i portâ ia a io al ,àe à
de o iaàdaài fe ç oàhu a aàpeloàCo o aví us,à o side a doà ueàaàsituaç oàatualàde a daà
oàe p egoàu ge teàdeà edidasàdeàp eve ç o,à o t oleàeà o te ç oàdeà is os,àda osàeàag avosà
àsaúdeàpú li a; 

CON“IDERANDOàoàdispostoà aàLeià °à . ,àdeà àdeàfeve ei oàdeà ,à ueà
disp eàso eàasà edidasàpa aàe f e ta e toàdaàe e g iaàdeàsaúdeàpú li aàdeài po t iaà
i te a io alàde o e teàdoà o o aví usà espo s velàpeloàsu toàdeà ; 

CON“IDERANDOà ueàoàa t.à ºàdaà e io adaàleiàp ev à o oà edidasàpa aàoà
e f e ta e toàdaài fe ç o:à isola e to,à ua e te a,àdete i aç oàdeà ealizaç oà o puls iaà
deàexa esà di os,àtestesàla o ato iais,à oletaàdeàa ost asà lí i as,àva i aç oàeàt ata e tosà

di osàespe ífi os; 

CON“IDERANDOàaàpu li aç oàdaàPo ta iaàM“à ºà / ,à ueàesta ele eàaà
egula e taç oàeàope a io alizaç oàdoàdispostoà aàLeià ºà . / ,à ueàt azà edidasàpa aà
e f e ta e toà daà e e g iaà deà saúdeà pú li aà deà i po t iaà i te a io alà de o e teà doà
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o o aví usà COVID- ; 

CON“IDERANDOà ue,àe à . . ,àaàO ga izaç oàMu dialàdaà“aúdeà OM“ à
de la ou pa de ia para o Coro avírus,àouàseja,à o e toàe à ueàu aàdoe çaàseàespalhaàpo à
dive sosà o ti e tesà o àt a s iss oàsuste tadaàe t eàhu a os; 

CON“IDERANDOà ueàaà lassifi aç oàdaàsituaç oà u dialàdoà ovoà o o aví usà
COVID- ,à“áR“CoV- à o oàpa de iaàsig ifi aàoà is oàpote ialàdaàdoe çaài fe iosaàati gi àaà
populaç oà u dialà deà fo aà si ult ea,à oà seà li ita doà aà lo aisà ueà j à te ha à sidoà
ide tifi adasà o oàdeàt a s iss oài te a; 

CON“IDERANDOà oà De etoà ºà . ,à deà à deà a çoà deà ,à ueà
egula e taàaàleià ºà . / ,àpa aàdispo à oà itoàdoàEstadoàdoàPiauí,àso eàasà edidasà
e e g iaàdeàsaúdeàpú li aàdeà i po t iaà i te a io alàeàte doàe àvisaàaà lassifi aç oàdaà
situaç oàà u dialàdoà ovoà o o aví us; 

CON“IDERANDOàaàpu li aç oàdoàPLANO E“TADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA 
O ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRU“ 9- CoV àdoàEstadoàdoà
Piauí,à ueà o te plaàfluxoàdeàate di e toàdeà asosàsuspeitosàdoà - CoVà aààáte ç oàB si aà
osàMu i ípios; 

CON“IDERANDOà ue,à oàfluxoàdeàate di e toàdeà asosàsuspeitosàdoàà -
CoV,àà aààáte ç oàB si aà osàMu i ípiosàaàU idadeàB si aàdeà“aúdeà àaàpo taàdeàe t adaàpa aà

oàate di e toàdosà asosàsuspeitos: 

CONSIDERANDO a expedição do OFÍCIO CIRCULAR Nº 
03/2020/MPPI/PGJ/CAOD – ATUAÇÃO MPPI NOS MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DO 
CORONAVÍRUS, oriundo do CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA SAÚDE, instando 
os Promotores de Justiça a diligenciar no sentido de atuar junto aos gestores municipais de 
saúde para elaboração e aplicação do seu plano de contingência, em face do Coronavírus, bem 
como, sobre a capacitação de seus profissionais atuantes na atenção básica, conforme 
orientações do Ministério da Saúde; 

 
CONSIDERANDO a expedição da NOTA TÉCNICA 03/2020, oriunda do CENTRO 

DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (CAODIJ), que versa acerca do 
horário de funcionamento do Conselho Tutelar (CT) durante a pandemia; 

 
CONSIDERANDO a NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 01/2020/ MPPI/ CAOCRIM/ 

CAODS que disciplina sobre a compulsoriedade das medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por 

meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº 01/2020 – CES/CNMP/1ª CCR, 
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contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento 
do COVID-19;   

CON“IDERANDOà ue,àdeàa o doà o àasào ie taç esàe ta uladasà aà efe idaà
NotaàT i a,à a eàaosàÓ g osàdeàExe uç oàdoàMi ist ioàPú li oà o àfu ç esà aà eaàdaàsaúdeà
aàap oxi aç oà o àosàgesto esàlo aisàdeàsaúde,àvisa doàa o pa ha àeàto a à i iaàdosàPla osà
Mu i ipaisàdeàCo ti g ia; 

CON“IDERANDOà ueàfo a à a tidosàoà u soàdosàp azosàdosàp o edi e tosà
ela io adosà àatuaç oàso eàaàpa de iaàdoà o o aví us,à oàpe íodoàdeà àdeà a çoàaà àdeà
a ilàdeà ,à oà itoàdoàMPPI,à o fo eàa t.à º,ài isoàI,àdaàRe o e daç oàPGJ/CGMPà ºà

/ ,à ueà e o e daàaosà e osàdoàMi ist ioàPú li oàdoàEstadoàdoàPiauí,à oà itoàdaà
suaàatuaç oàfu io al,àaàadoç oàdeà edidasàp eve tivasà àp opagaç oàdaài fe ç oàpeloà ovoà
o o aví usà-àCovid- ,à oài te esseàdaàsaúdeàpú li a; 

CON“IDERANDOàaài stituiç oàdoàGa i eteàdeàá o pa ha e toàeàP eve ç oà
doàCo t gioàpeloàCo o aví usà COVIDà–à ,ààpo à eioàdaàPo ta iaàPGJà ºà / ,à oà itoà
doàMi ist ioàPú li oàdoàPiauí; 

CONSIDERANDO ser o Ministério Público órgão agente da fiscalização da 
gestão pública de saúde, assim definido na Seção IV, Capítulo IV, da Lei Complementar Federal 
nº 141, de 13 de janeiro de 2012; 

 
RESOLVE: 
 
INSTAURAR    o   presente   PROCEDIMENTO    ADMINISTRATIVO    (PA)   N.º 

17/2020, com fundamento no arts. 8º a 13º da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, 
para, à luz do OFÍCIO CIRCULAR Nº 03/2020/MPPI/PGJ/CAOD – ATUAÇÃO MPPI NOS 
MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS,  da NOTA TÉCNICA 03/2020 oriunda 
do CAODIJ e da NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 01/2020/ MPPI/ CAOCRIM/ CAODS que disciplina 
sobre a compulsoriedade das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Coronavírus (COVID-19), com o objeto e finalidade de acompanhar e fiscalizar, 
no ano de 2020, no Município de Miguel Leão/PI, (i) as medidas  do Controle e Prevenção de 
Proliferação do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da 
Secretaria da Saúde Municipal, (ii) a adoção de medidas compulsórias para o enfrentamento 
de emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), bem como (iii) as 
medidas adotadas para a garantia do  funcionamento do Conselho Tutelar, durante a crise 
do Coronavírus, para o atendimento de casos graves de violação de direitos de crianças e 
adolescentes, em atenção ao Princípio da  não interrupção do atendimento à população ( 
art. 19 da Resolução n° 170/2014 do CONANDA), ainda que na forma de sobreaviso, 
DETERMINANDO-SE, desde já, as seguintes diligências: 

 

1. O REGISTRO e AUTUAÇÃO da presente Portaria juntamente com os 
documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-
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se todas as suas folhas, bem como o REGISTRO dos autos em livro próprio 
desta Promotoria de Justiça como PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
(PA); 

 

2.  A NOMEAÇÃO dos Assessores de Promotoria BRENDO ANTÔNIO DOS 
SANTOS SILVA e GEOVANNA ISABEL CARVALHO BELO para secretariarem 
este procedimento; 

 

3. A EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO à Sra. NEUZA CUNHA DE ARAÚJO, 
Secretária Municipal de Saúde do Município de MIGUEL LEÃO/PI, em 
cumprimento às disposições de constitucional, legal, administrativas e de 
natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes, para: 

 
3.1) 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 Município de MIGUEL LEÃO/PI; 
 
3.2) que o Plano de Contingência para a Infecção pelo Coronavírus de 
MIGUEL LEÃO/PI contenha, como elementos mínimos a realidade e 
estrutura sanitária disponível, 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 de Coronavírus; 
 
3.3) 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); 
 
3.4) 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 O ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO 
HUMANA PELO CORONAVÍRUS 2019-nCoV do Estado do Piauí; 
 
3.5) que se operacionalize, torne disponível e se dê conhecimento ao 
público de canal de comunicação para atender dúvidas, reclamações e 
outras manifestações, empregando, preferencialmente, a Ouvidoria do 
SUS; 
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3.6) 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; 
 
3.7) que, quando da divulgação de informações à comunidade, utilizar-se, 
obrigatoriamente, de dados oficiais, especialmente aqueles divulgados 
pela Secretaria de Estado da Saúde; 
 
3.8) 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; 
 

4. A EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ao Sr. ROBERTO CÉSAR DE ARÊA LEÃO 
NASCIMENTO, Prefeito Municipal do Município de MIGUEL LEÃO/PI, em 
cumprimento às disposições de constitucional, legal, para 
regulamentação do horário de funcionamento do Conselho Tutelar de 
Miguel Leão/PI no período de pandemia do COVID – 19, conforme 
sugestões previstas na Nota Técnica n° 03/2020 do CAODIJ, quais sejam: 
 
4.1) Funcionamento exclusivamente na forma de sobreaviso, devendo o 
Conselho Tutelar de MIGUEL LEÃOS/PI elaborar escala e divulgá-la 
amplamente; 
 
4.2) Atendimento dos casos graves de violação de direitos de crianças e 
adolescentes, que ensejam a tomada urgente de medidas de proteção; 
 
4.3) Restrição de atendimento presencial aos casos excepcionais, e 
adotando as medidas necessárias de prevenção determinadas pelas 
autoridades sanitárias; 
 
4.4) Fornecimento, pelo Município de MIGUEL LEÃO/PI, dentro da 
previsão legal, de materiais de limpeza, máscaras e álcool gel aos 
conselheiros tutelares, bem como aos funcionários que prestam apoio ao 
Conselho Tutelar, como motoristas, digitadores etc., como forma de 
prevenção e transmissão da COVID – 19; 
 

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MP-PI e use a chave: 37daea42 - 8531985c - 9bfd9c4c - b2af036d

mailto:pj.monsenhorgil@mppi.mp.br


 
PROMOTORIA DE JU“TIÇA DE MON“ENHOR GIL 

 

 

Rua José Noronha, S/N, Fórum Tabelião José Augusto Ribeiro Brito, Monsenhor Gil – PI, CEP 64450-000 
e-mail: pj.monsenhorgil@mppi.mp.br | telefone: (86) 32581461 

 

4.5) O Conselheiro Tutelar de sobreaviso deverá comunicar ao órgão 
gestor, para efeito de comprovação de trabalho de sobreaviso, relatórios 
apenas de cunho quantitativo de casos atendidos durante o período; 
 

5. A EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ao Sr. ROBERTO CÉSAR DE ARÊA LEÃO 
NASCIMENTO, Prefeito Municipal do Município de MIGUEL LEÃO/PI, em 
cumprimento às disposições de constitucional, legal, para que sejam 
cancelados, ATÉ O DIA 31.04.2020 OU A CESSAÇÃO DA DECRETAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, todos os eventos de massa, shows, 
atividades desportivas e congêneres já programados, bem como se 
abstenha de realizar novos eventos, conforme determinado no art. 12º do 
Decreto Estadual nº 18.884, de 16 de março de 2020; 
 

6. A EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ao Sr. THIAGO SILVA SALES, Delegado 
de Polícia, titular do 18º Distrito Policial Metropolitano, bem como 
RECOMENDAÇÃO ao Sr. FRANCISCO ALCIDES MACHADO OLIVEIRA, 
Prefeito Municipal do Município de CURRALINHOS/PI, para que não 
expeçam QUAISQUER LICENÇAS ou atos administrativos afins PARA 
SHOWS, ATIVIDADES DESPORTIVAS E CONGÊNERES, ATÉ O DIA 31.04.2020 
OU A CESSAÇÃO DA DECRETAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, 
como forma de coibir a disseminação do COVID-19, conforme 
determinado no art. 12º do Decreto Estadual nº 18.884, de 16 de Março 
de 2020; 

 

7. A EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ao PADRE da Paróquia de 
Curralinhos/PI e DEMAIS AUTORIDADES RELIGIOSAS, em cumprimento 
às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de 
natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes, sejam 
cancelados, no âmbito da sua atribuição, todos os eventos com 
aglomerações, como procissões, vias sacras, reuniões, assembléias, 
encontros, retiros e similares,  ATÉ O DIA 31.04.2020 OU A CESSAÇÃO DA 
DECRETAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA; 

 

8. O ENCAMINHAMENTO de cópia da PORTARIA em tablado ao Conselho 
Superior do Ministério Público (CSMP), assinada eletronicamente, para 
conhecimento; 

 

9. A REMESSA de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de 
Defesa da Saúde (CAODS), ao Centro De Apoio Operacional De Defesa Da 
Infância E Juventude (CAODIJ) e ao Centro de Apoio Operacional as 
Promotorias Criminais (CAOCRIM), para ciência; 

 

10. O ENVIO da presente PORTARIA, em formato word, à Secretaria Geral para 
fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (DOEMP/PI), 
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visando amplo conhecimento e controle social, certificando-se nos autos o 
envio e, posteriormente, a publicação oficial; 

 

11.  A CIÊNCIA da PORTARIA em exame à COMUNIDADE, por todos os meios 
eletrônicos ou remoto disponíveis, para amplo controle social.   

 
Levadas a efeito as referidas diligências e esgotados os prazos fixados, 

FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS, com tramitação virtual, para ulterior análise. 
 

Cumpra-se com urgência. 
 
Mo se ho àGil/PI,à àdeà a çoàdeà . 

 
assi ado digital e te  

RAFAEL MAIA NOGUEIRA 
P o oto àdeàJustiçaàtitula àdaàP o oto iaàdeàJustiçaà PJ àdeàMo se ho àGil,à 

espo de doàpelaà ªàPJàdeàVale çaàdoàPiauí 
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