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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
-GABINETE DA PROCURADORIA GERAL
PORTARIA N° 405/2021 - GAB-PGJ/MP-AP, de 26 de abril de 2021
O CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, EM
EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 534/2003-GAB/PGJ, de 20 de
agosto de 2003 e Portaria nº 229/2005-GAB/PGJ, de 25 de julho de 2005,
CONSIDERANDO a solicitação constante nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 0000437/202168,
CONSIDERANDO os termos do Art. 129, Inciso XV, da Lei Complementar Estadual nº 79/2013, disciplinado pelo
Ato Conjunto nº 002/2018-PGJ/CGMP, de 08/06/2018;
RESOLVE:
AUTORIZAR ao Dr. MIGUEL ANGEL MONTIEL FERREIRA, Promotor de Justiça de entrância final, a conversão
de plantão exercido aos sábados, domingos e feriados, em folga no período de 26 a 30/04/2021
, conforme Certidão CHEGAB/PGJ, de 26/04/2021.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 26 de abril de 2021

ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO
Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça - Em Exercicio

Assinado eletronicamente por ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO, Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça - Em Exercicio, em 27/04/2021 às
13:22:13, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser validada no sítio http://www.mpap.mp.br/validacao-documentos informando o código verificador PORT68570505560883A35D9231

PORTARIA N° 406/2021 - GAB-PGJ/MP-AP, de 27 de abril de 2021
O CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, EM
EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 534/2003-GAB/PGJ, de 20 de
agosto de 2003 e Portaria nº 229/2005-GAB/PGJ, de 25 de julho de 2005,
CONSIDERANDO a solicitação constante nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 0000441/202157;
CONSIDERANDO os termos do Art. 129, Inciso XV da Lei Complementar Estadual nº 79/2013, disciplinado pelo
Ato Conjunto nº 002/2018-PGJ/CGMP;
RESOLVE:
HOMOLOGAR a conversão de plantão exercido aos sábados, domingos e feriados, em folga, da Dra.GISA VEIGA
CHAVES, Promotora de Justiça de entrância final, no período de 26 a 30/04/2021, conforme Certidão da
CHEGAB/PGJ, de 26/04/2021.
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Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 27 de abril de 2021

ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO
Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça - Em Exercicio

Assinado eletronicamente por ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO, Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça - Em Exercicio, em 27/04/2021 às
13:22:18, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser validada no sítio http://www.mpap.mp.br/validacao-documentos informando o código verificador PORT103662728160883A3AAC242

Procedimento de Gestão Administrativa Nº 20.06.0000.0002224/2021-58

Certidão (Juntada)
Certifico para os devidos fins que nesta data JUNTEI aos autos o(s) documento(s) ENCAMINHA Ato Normativo nº
16, de 26 de abril de 2021 -PROCURADORES - PROMOTORES - SERVIDORES.
Macapá, 26 de Abril de 2021
MARIA CRISTINA DO AMARAL SOTO BANHA
ASSESSOR(A) JURÍDICO

Assinado eletronicamente por MARIA CRISTINA DO AMARAL SOTO BANHA, ASSESSOR(A) JURÍDICO, em 26/04/2021,
às 17:25:09, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MACAPÁ
-URBANISMO, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE URBANA, EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS
Inquérito Civil Nº 0000300-31.2016.9.04.0001

Despacho
Trata-se de procedimento que pede a intervenção na Av. Carlos Lins Cortes, no bairro Infraero.
Conforme documento de movimento 145, houve intervenção na via objeto do presente procedimento no segundo
semestre do ano passado.
Notificada a se manifestar sobre seu interesse no procedimento (mov. 155), a parte reclamante ficou inerte,
presumindo-se que, de fato, a demanda foi atendida.
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Assim sendo, promovo o ARQUIVAMENTO do presente ICP, determinando à Secretaria:
1) NOTIFIQUE-SE a reclamante do presente arquivamento, informando-a do prazo de 10 dias para eventual
recurso ao CSMP;
2) Não havendo manifestação, REMETA-SE ao Conselho Superior, requerendo a homologação.

Macapá, 23 de Fevereiro de 2021
ANDRE LUIZ DIAS ARAUJO
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ DIAS ARAUJO, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 23/02/2021, às 11:27:44, Ato
Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

- 2ª DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO; DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA E DAS FUNDAÇÕES
Processo Extrajudicial Eletrônico Nº 0003472-39.2020.9.04.0001

Extrato do Despacho Arquivamento nº 0000104/2021-PRODEMAP2ª
Considerando a inexistência de dano ao erário e de fundamento para a propositura de ação civil pública, promovo
o arquivamento do Inquérito Civil em epígrafe, conforme fundamentado no art. 58 da Resolução n° 002/2018-CPJ.
DETERMINO:
1 . Com fulcro no mesmo dispositivo, dê-se ciência do presente arquivamento às partes interessadas.
2. Após, encaminhe-se os presentes autos ao egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do
Amapá para exame e deliberação sobre a presente promoção de arquivamento, com fundamento no art. 58, § 1º,
da Resolução nº 002/2018-CPJ-MPAP.
3. Providencie a Secretaria o necessário, observando-se as disposições legais e normativas.

Macapá, 22 de Abril de 2021.
LAERCIO NUNES MENDES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por LAERCIO NUNES MENDES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 26/04/2021, às 20:24:52, Ato
Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006
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-DEFESA DA EDUCAÇÃO
Portaria Nº 0000063/2021-PJDE/MPAP
(Procedimento Extrajudicial Eletrônico nº 0002330-34.2019.9.04.0001)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ - MP-AP, por seu Promotor de Justiça, abaixo assinado,
titular da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA EDUCAÇÃO DA COMARCA DE MACAPÁ - PJDE/MPAP, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o Art. 129 III, da Constituição Federal; Art. 25,
IV, da Lei Federal nº. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP); Art. 8º § 1º da Lei Federal
nº. 7.347/85; Art. 150, III e VII, da Constituição Estadual e Art. 49, I, da Lei Complementar Estadual nº 079/2013,
CONSIDERANDO o que prelecionam as Resoluções nº 174/2017-CNMP e 002/2018-CPJ/MPAP, que
disciplinam, in literallis e respectivamente, "(...) no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da
Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo" e "os procedimentos extrajudiciais no âmbito do Ministério
Público na área criminal, dos interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, individuais indisponíveis (...)";
CONSIDERANDO que, em consonância com os termos da Resolução nº 005/2017-CPJ/MPAP
, são atribuições do Ministério Público, na área educacional, "(...) promover e acompanhar outras medidas
judiciais, extrajudiciais ou administrativas, bem como exercer as atribuições cometidas pela legislação ao
Ministério Público na proteção dos direitos difusos e coletivos e individuais indisponíveis atinentes à educação";
CONSIDERANDO que, in verbis, "(...) O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou
criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico. (...)" (Resolução nº 174/2017-CNMP, art. 8º,
parágrafo único);
CONSIDERANDO que, na hipótese, o objeto dos autos guarda ressonância com a finalidade do Procedimento
Administrativo de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis (Resolução nº 0174/2017CNMP, art. 8º, III c/c art. 10º, III, da Resolução nº 002/2018-CPJ/MP-AP);
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo imprescinde da confecção da competente Portaria de
instauração;
RESOLVE:
01) CONVERTER, por intermédio desta Portaria, esta Notícia de Fato em Procedimento Administrativo
, que terá por objeto o acompanhamento, junto à Secretaria de Estado da Educação do Amapá - SEED/GEA
, das questões envolvendo a relotação do(a) RECLAMANTE;
02) DESIGNAR o(a) Senhor(a) ADALBERTO NASCIMENTO COSTA, que funcionará como Secretário(a);
Proceda-se ao fiel acompanhamento deste Procedimento Administrativo, de tal sorte que, uma vez excedido o
prazo previsto no caput do art. 11 da Resolução nº 0174/2017-CNMP, a ocorrer em 01 (um) ano, contado da
confecção desta Portaria, o feito seja remetido imediatamente à conclusão desta autoridade, para prolação de
decisão fundamentada.
Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá.
Cumpra-se.
Macapá, 22 de Março de 2021
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 22/03/2021, às 12:08:28,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006
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Portaria Nº 0000064/2021-PJDE/MPAP
(Procedimento Extrajudicial Eletrônico nº 0006338-20.2020.9.04.0001)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ - MP-AP, por seu Promotor de Justiça, abaixo assinado,
titular da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA EDUCAÇÃO DA COMARCA DE MACAPÁ - PJDE/MPAP, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o Art. 129 III, da Constituição Federal; Art. 25,
IV, da Lei Federal nº. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP); Art. 8º § 1º da Lei Federal
nº. 7.347/85; Art. 150, III e VII, da Constituição Estadual e Art. 49, I, da Lei Complementar Estadual nº 079/2013,
CONSIDERANDO o que prelecionam as Resoluções nº 174/2017-CNMP e 002/2018-CPJ/MPAP, que
disciplinam, in literallis e respectivamente, "(...) no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da
Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo" e "os procedimentos extrajudiciais no âmbito do Ministério
Público na área criminal, dos interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, individuais indisponíveis (...)";
CONSIDERANDO que, em consonância com os termos da Resolução nº 005/2017-CPJ/MPAP
, são atribuições do Ministério Público, na área educacional, "(...) promover e acompanhar outras medidas
judiciais, extrajudiciais ou administrativas, bem como exercer as atribuições cometidas pela legislação ao
Ministério Público na proteção dos direitos difusos e coletivos e individuais indisponíveis atinentes à educação";
CONSIDERANDO que, in verbis, "(...) O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou
criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico. (...)" (Resolução nº 174/2017-CNMP, art. 8º,
parágrafo único);
CONSIDERANDO que a LONMP confere, também, ao Ministério Público, o poder de, no exercício de suas
funções, in literallis, "(...) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e
entidades (...)" (art. 26, alínea 'c'), a fim de coibir toda sorte de irregularidades (administrativas, criminais,
financeiras, etc.), na condição de fiscal do ordenamento jurídico;
CONSIDERANDO que, na hipótese, o objeto dos autos guarda ressonância com a finalidade do Procedimento
Administrativo de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (Resolução nº
0174/2017-CNMP, art. 8º, II c/c art. 10º, II, da Resolução nº 002/2018-CPJ/MP-AP);
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo imprescinde da confecção da competente Portaria de
instauração;
RESOLVE:
01) INSTAURAR, por intermédio desta Portaria, Procedimento Administrativo, que terá por objeto o
acompanhamento, junto à Secretaria de Estado de Educação do Amapá - SEED/GEA, dos fatos trazidos à
apreciação pelo RECLAMANTE, concernentes, principalmente, a processo seletivo para contratação temporária
por excepcional interesse público;
02) DESIGNAR o(a) Senhor(a) ADALBERTO NASCIMENTO COSTA, que funcionará como Secretário(a);
Proceda-se ao fiel acompanhamento deste Procedimento Administrativo, de tal sorte que, uma vez excedido o
prazo previsto no caput do art. 11 da Resolução nº 0174/2017-CNMP, a ocorrer em 01 (um) ano, contado da
confecção desta Portaria, o procedimento seja remetido imediatamente à conclusão desta autoridade, para
prolação de decisão fundamentada.
Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá.
Cumpra-se.
Macapá, 22 de Março de 2021
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ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 22/03/2021, às 12:26:14,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000066/2021-PJDE/MPAP
(Procedimento Extrajudicial Eletrônico nº 0005228-83.2020.9.04.0001)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ - MP-AP, por seu Promotor de Justiça, abaixo assinado,
titular da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA EDUCAÇÃO DA COMARCA DE MACAPÁ - PJDE/MPAP, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o Art. 129 III, da Constituição Federal; Art. 25,
IV, da Lei Federal nº. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP); Art. 8º § 1º da Lei Federal
nº. 7.347/85; Art. 150, III e VII, da Constituição Estadual e Art. 49, I, da Lei Complementar Estadual nº 079/2013,
CONSIDERANDO o que prelecionam as Resoluções nº 174/2017-CNMP e 002/2018-CPJ/MPAP, que
disciplinam, in literallis e respectivamente, "(...) no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da
Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo" e "os procedimentos extrajudiciais no âmbito do Ministério
Público na área criminal, dos interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, individuais indisponíveis (...)";
CONSIDERANDO que, em consonância com os termos da Resolução nº 005/2017-CPJ/MPAP
, são atribuições do Ministério Público, na área educacional, "(...) promover e acompanhar outras medidas
judiciais, extrajudiciais ou administrativas, bem como exercer as atribuições cometidas pela legislação ao
Ministério Público na proteção dos direitos difusos e coletivos e individuais indisponíveis atinentes à educação";
CONSIDERANDO que, in verbis, "(...) O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou
criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico. (...)" (Resolução nº 174/2017-CNMP, art. 8º,
parágrafo único);
CONSIDERANDO que a LONMP confere, também, ao Ministério Público, o poder de, no exercício de suas
funções, in literallis, "(...) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e
entidades (...)" (art. 26, alínea 'c'), a fim de coibir toda sorte de irregularidades (administrativas, criminais,
financeiras, etc.), na condição de fiscal do ordenamento jurídico;
CONSIDERANDO que, na hipótese, o objeto dos autos guarda ressonância com a finalidade do Procedimento
Administrativo de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (Resolução nº
0174/2017-CNMP, art. 8º, II c/c art. 10º, II, da Resolução nº 002/2018-CPJ/MP-AP);
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo imprescinde da confecção da competente Portaria de
instauração;
RESOLVE:
01) INSTAURAR, por intermédio desta Portaria, Procedimento Administrativo, que terá por objeto o
acompanhamento, junto à Secretaria Municipal de Macapá - SEMED/PMM, dos fatos trazidos à apreciação por
EDILEUZA COSTA REZENDE, ROSICLEIDE SARDINHA GONÇALVES e GENIVALDO LIMA DA SILVA
(RECLAMANTES), no tocante à suposta prática de assédio moral no âmbito da ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL PARAÍSO DAS ACÁCIAS;
02) DESIGNAR o(a) Senhor(a) ADALBERTO NASCIMENTO COSTA, que funcionará como Secretário(a);
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Proceda-se ao fiel acompanhamento deste Procedimento Administrativo, de tal sorte que, uma vez excedido o
prazo previsto no caput do art. 11 da Resolução nº 0174/2017-CNMP, a ocorrer em 01 (um) ano, contado da
confecção desta Portaria, o procedimento seja remetido imediatamente à conclusão desta autoridade, para
prolação de decisão fundamentada.
Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá.
Cumpra-se.
Macapá, 22 de Março de 2021
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 22/03/2021, às 13:09:54,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000067/2021-PJDE/MPAP
(Procedimento Extrajudicial Eletrônico nº 0002700-76.2020.9.04.0001)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ - MP-AP, por seu Promotor de Justiça, abaixo assinado,
titular da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA EDUCAÇÃO DA COMARCA DE MACAPÁ - PJDE/MPAP, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o Art. 129 III, da Constituição Federal; Art. 25,
IV, da Lei Federal nº. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP); Art. 8º § 1º da Lei Federal
nº. 7.347/85; Art. 150, III e VII, da Constituição Estadual e Art. 49, I, da Lei Complementar Estadual nº 079/2013,
CONSIDERANDO o que prelecionam as Resoluções nº 174/2017-CNMP e 002/2018-CPJ/MPAP, que
disciplinam, in literallis e respectivamente, "(...) no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da
Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo" e "os procedimentos extrajudiciais no âmbito do Ministério
Público na área criminal, dos interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, individuais indisponíveis (...)";
CONSIDERANDO que, em consonância com os termos da Resolução nº 005/2017-CPJ/MPAP
, são atribuições do Ministério Público, na área educacional, "(...) promover e acompanhar outras medidas
judiciais, extrajudiciais ou administrativas, bem como exercer as atribuições cometidas pela legislação ao
Ministério Público na proteção dos direitos difusos e coletivos e individuais indisponíveis atinentes à educação";
CONSIDERANDO que, in verbis, "(...) O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou
criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico. (...)" (Resolução nº 174/2017-CNMP, art. 8º,
parágrafo único);
CONSIDERANDO que a LONMP confere, também, ao Ministério Público, o poder de, no exercício de suas
funções, in literallis, "(...) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e
entidades (...)" (art. 26, alínea 'c'), a fim de coibir toda sorte de irregularidades (administrativas, criminais,
financeiras, etc.), na condição de fiscal do ordenamento jurídico;
CONSIDERANDO que, na hipótese, o objeto dos autos guarda ressonância com a finalidade do Procedimento
Administrativo de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (Resolução nº
0174/2017-CNMP, art. 8º, II c/c art. 10º, II, da Resolução nº 002/2018-CPJ/MP-AP);
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CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo imprescinde da confecção da competente Portaria de
instauração;
RESOLVE:
01) INSTAURAR, por intermédio desta Portaria, Procedimento Administrativo, que terá por objeto o
acompanhamento, junto à Secretaria de Estado de Educação do Amapá - SEED/GEA, dos fatos trazidos à
apreciação por LUCAS DOS PASSOS FORTUNATO (Reclamante), que, em síntese, questiona determinados atos
administrativos levados a efeito, pela ESCOLA ESTADUAL DEUSOLINA SALLES FARIAS, quando da liberação
de alunos;
02) DESIGNAR o(a) Senhor(a) ADALBERTO NASCIMENTO COSTA, que funcionará como Secretário(a);
Proceda-se ao fiel acompanhamento deste Procedimento Administrativo, de tal sorte que, uma vez excedido o
prazo previsto no caput do art. 11 da Resolução nº 0174/2017-CNMP, a ocorrer em 01 (um) ano, contado da
confecção desta Portaria, o procedimento seja remetido imediatamente à conclusão desta autoridade, para
prolação de decisão fundamentada.
Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá.
Cumpra-se.
Macapá, 22 de Março de 2021
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 22/03/2021, às 13:43:37,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000080/2021-PJDE/MPAP
(Procedimento Extrajudicial Eletrônico nº 0000011-59.2020.9.04.0001)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ - MP-AP, por seu Promotor de Justiça, abaixo assinado,
titular da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA EDUCAÇÃO DA COMARCA DE MACAPÁ - PJDE/MPAP, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o Art. 129 III, da Constituição Federal; Art. 25,
IV, da Lei Federal nº. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP); Art. 8º § 1º da Lei Federal
nº. 7.347/85; Art. 150, III e VII, da Constituição Estadual e Art. 49, I, da Lei Complementar Estadual nº 079/2013,
CONSIDERANDO o que prelecionam as Resoluções nº 174/2017-CNMP e 002/2018-CPJ/MPAP, que
disciplinam, in literallis e respectivamente, "(...) no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da
Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo" e "os procedimentos extrajudiciais no âmbito do Ministério
Público na área criminal, dos interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, individuais indisponíveis (...)";
CONSIDERANDO que, em consonância com os termos da Resolução nº 005/2017-CPJ/MPAP
, são atribuições do Ministério Público, na área educacional, "(...) promover e acompanhar outras medidas
judiciais, extrajudiciais ou administrativas, bem como exercer as atribuições cometidas pela legislação ao
Ministério Público na proteção dos direitos difusos e coletivos e individuais indisponíveis atinentes à educação";
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CONSIDERANDO que, in verbis, "(...) O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou
criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico. (...)" (Resolução nº 174/2017-CNMP, art. 8º,
parágrafo único);
CONSIDERANDO que a LONMP confere, também, ao Ministério Público, o poder de, no exercício de suas
funções, in literallis, "(...) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e
entidades (...)" (art. 26, alínea 'c'), a fim de coibir toda sorte de irregularidades (administrativas, criminais,
financeiras, etc.), na condição de fiscal do ordenamento jurídico;
CONSIDERANDO que, na hipótese, o objeto dos autos guarda ressonância com a finalidade do Procedimento
Administrativo de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (Resolução nº
0174/2017-CNMP, art. 8º, II c/c art. 10º, II, da Resolução nº 002/2018-CPJ/MP-AP);
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo imprescinde da confecção da competente Portaria de
instauração;
RESOLVE:
01) INSTAURAR, por intermédio desta Portaria, Procedimento Administrativo, que terá por objeto o
acompanhamento, junto à Secretaria de Estado de Educação do Amapá - SEED/GEA, dos fatos trazidos à
apreciação pelo(a) RECLAMANTE, concernentes, principalmente, a determinadas práticas administrativas no
âmbito da ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO LIMA NETO;
02) DESIGNAR o(a) Senhor(a) ADALBERTO NASCIMENTO COSTA que funcionará como Secretário(a);
Proceda-se ao fiel acompanhamento deste Procedimento Administrativo, de tal sorte que, uma vez excedido o
prazo previsto no caput do art. 11 da Resolução nº 0174/2017-CNMP, a ocorrer em 01 (um) ano, contado da
confecção desta Portaria, o procedimento seja remetido imediatamente à conclusão desta autoridade, para
prolação de decisão fundamentada.
Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá.
Cumpra-se.
Macapá, 08 de Abril de 2021
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 08/04/2021, às 09:47:09,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000081/2021-PJDE/MPAP
(Procedimento Extrajudicial Eletrônico nº 0009801-04.2019.9.04.0001)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ - MP-AP, por seu Promotor de Justiça, abaixo assinado,
titular da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA EDUCAÇÃO DA COMARCA DE MACAPÁ - PJDE/MPAP, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o Art. 129 III, da Constituição Federal; Art. 25,
IV, da Lei Federal nº. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP); Art. 8º § 1º da Lei Federal
nº. 7.347/85; Art. 150, III e VII, da Constituição Estadual e Art. 49, I, da Lei Complementar Estadual nº 079/2013,
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CONSIDERANDO o que prelecionam as Resoluções nº 174/2017-CNMP e 002/2018-CPJ/MPAP, que
disciplinam, in literallis e respectivamente, "(...) no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da
Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo" e "os procedimentos extrajudiciais no âmbito do Ministério
Público na área criminal, dos interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, individuais indisponíveis (...)";
CONSIDERANDO que, em consonância com os termos da Resolução nº 005/2017-CPJ/MPAP
, são atribuições do Ministério Público, na área educacional, "(...) promover e acompanhar outras medidas
judiciais, extrajudiciais ou administrativas, bem como exercer as atribuições cometidas pela legislação ao
Ministério Público na proteção dos direitos difusos e coletivos e individuais indisponíveis atinentes à educação";
CONSIDERANDO que, in verbis, "(...) O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou
criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico. (...)" (Resolução nº 174/2017-CNMP, art. 8º,
parágrafo único);
CONSIDERANDO que a LONMP confere, também, ao Ministério Público, o poder de, no exercício de suas
funções, in literallis, "(...) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e
entidades (...)" (art. 26, alínea 'c'), a fim de coibir toda sorte de irregularidades (administrativas, criminais,
financeiras, etc.), na condição de fiscal do ordenamento jurídico;
CONSIDERANDO que, na hipótese, o objeto dos autos guarda ressonância com a finalidade do Procedimento
Administrativo de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (Resolução nº
0174/2017-CNMP, art. 8º, II c/c art. 10º, II, da Resolução nº 002/2018-CPJ/MP-AP);
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo imprescinde da confecção da competente Portaria de
instauração;
RESOLVE:
01) INSTAURAR, por intermédio desta Portaria, Procedimento Administrativo, que terá por objeto o
acompanhamento, junto à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Macapá - APAE, dos fatos
trazidos à apreciação pelo(a) RECLAMANTE, no tocante, sobretudo, à transparência de informações da instituição;
02) DESIGNAR o(a) Senhor(a) ADALBERTO NASCIMENTO COSTA, que funcionará como Secretário(a);
Proceda-se ao fiel acompanhamento deste Procedimento Administrativo, de tal sorte que, uma vez excedido o
prazo previsto no caput do art. 11 da Resolução nº 0174/2017-CNMP, a ocorrer em 01 (um) ano, contado da
confecção desta Portaria, o procedimento seja remetido imediatamente à conclusão desta autoridade, para
prolação de decisão fundamentada.
Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá.
Cumpra-se.
Macapá, 08 de Abril de 2021
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 08/04/2021, às 10:22:42,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006
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Portaria Nº 0000083/2021-PJDE/MPAP
(Procedimento Extrajudicial Eletrônico nº 0008118-29.2019.9.04.0001)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ - MP-AP, por seu Promotor de Justiça, abaixo assinado,
titular da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA EDUCAÇÃO DA COMARCA DE MACAPÁ - PJDE/MPAP, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o Art. 129 III, da Constituição Federal; Art. 25,
IV, da Lei Federal nº. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP); Art. 8º § 1º da Lei Federal
nº. 7.347/85; Art. 150, III e VII, da Constituição Estadual e Art. 49, I, da Lei Complementar Estadual nº 079/2013,
CONSIDERANDO o que prelecionam as Resoluções nº 174/2017-CNMP e 002/2018-CPJ/MPAP, que
disciplinam, in literallis e respectivamente, "(...) no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da
Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo" e "os procedimentos extrajudiciais no âmbito do Ministério
Público na área criminal, dos interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, individuais indisponíveis (...)";
CONSIDERANDO que, em consonância com os termos da Resolução nº 005/2017-CPJ/MPAP
, são atribuições do Ministério Público, na área educacional, "(...) promover e acompanhar outras medidas
judiciais, extrajudiciais ou administrativas, bem como exercer as atribuições cometidas pela legislação ao
Ministério Público na proteção dos direitos difusos e coletivos e individuais indisponíveis atinentes à educação";
CONSIDERANDO que, in verbis, "(...) O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou
criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico. (...)" (Resolução nº 174/2017-CNMP, art. 8º,
parágrafo único);
CONSIDERANDO que a LONMP confere, também, ao Ministério Público, o poder de, no exercício de suas
funções, in literallis, "(...) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e
entidades (...)" (art. 26, alínea 'c'), a fim de coibir toda sorte de irregularidades (administrativas, criminais,
financeiras, etc.), na condição de fiscal do ordenamento jurídico;
CONSIDERANDO que, na hipótese, o objeto dos autos guarda ressonância com a finalidade do Procedimento
Administrativo de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (Resolução nº
0174/2017-CNMP, art. 8º, II c/c art. 10º, II, da Resolução nº 002/2018-CPJ/MP-AP);
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo imprescinde da confecção da competente Portaria de
instauração;
RESOLVE:
01) INSTAURAR, por intermédio desta Portaria, Procedimento Administrativo, que terá por objeto o
acompanhamento, junto à Secretaria de Estado de Educação do Amapá - SEED/GEA, dos fatos trazidos à
apreciação pelo(a) RECLAMANTE, concernentes, principalmente, a determinadas práticas administrativas da
gestão escolar no âmbito da ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO MESSIAS GONÇALVES DA SILVA;
02) DESIGNAR o(a) Senhor(a) ADALBERTO NASCIMENTO COSTA, que funcionará como Secretário(a);
Proceda-se ao fiel acompanhamento deste Procedimento Administrativo, de tal sorte que, uma vez excedido o
prazo previsto no caput do art. 11 da Resolução nº 0174/2017-CNMP, a ocorrer em 01 (um) ano, contado da
confecção desta Portaria, o procedimento seja remetido imediatamente à conclusão desta autoridade, para
prolação de decisão fundamentada.
Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá.
Cumpra-se.
Macapá, 08 de Abril de 2021
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ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 08/04/2021, às 11:53:03,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000087/2021-PJDE/MPAP
(Procedimento Extrajudicial Eletrônico nº 0000901-95.2020.9.04.0001)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ - MP-AP, por seu Promotor de Justiça, abaixo assinado,
titular da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA EDUCAÇÃO DA COMARCA DE MACAPÁ - PJDE/MPAP, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o Art. 129 III, da Constituição Federal; Art. 25,
IV, da Lei Federal nº. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP); Art. 8º § 1º da Lei Federal
nº. 7.347/85; Art. 150, III e VII, da Constituição Estadual e Art. 49, I, da Lei Complementar Estadual nº 079/2013,
CONSIDERANDO o que prelecionam as Resoluções nº 174/2017-CNMP e 002/2018-CPJ/MPAP, que
disciplinam, in literallis e respectivamente, "(...) no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da
Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo" e "os procedimentos extrajudiciais no âmbito do Ministério
Público na área criminal, dos interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, individuais indisponíveis (...)";
CONSIDERANDO que, em consonância com os termos da Resolução nº 005/2017-CPJ/MPAP
, são atribuições do Ministério Público, na área educacional, "(...) promover e acompanhar outras medidas
judiciais, extrajudiciais ou administrativas, bem como exercer as atribuições cometidas pela legislação ao
Ministério Público na proteção dos direitos difusos e coletivos e individuais indisponíveis atinentes à educação";
CONSIDERANDO que, in verbis, "(...) O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou
criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico. (...)" (Resolução nº 174/2017-CNMP, art. 8º,
parágrafo único);
CONSIDERANDO que, na hipótese, o objeto dos autos guarda ressonância com a finalidade do Procedimento
Administrativo de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis (Resolução nº 0174/2017CNMP, art. 8º, III c/c art. 10º, III, da Resolução nº 002/2018-CPJ/MP-AP);
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo imprescinde da confecção da competente Portaria de
instauração;
RESOLVE:
01) CONVERTER, por intermédio desta Portaria, esta Notícia de Fato em Procedimento Administrativo
, que terá por objeto o acompanhamento, junto à Secretaria de Estado da Educação do Amapá - SEED/GEA
, das questões envolvendo o Atendimento Educacional do(a) RECLAMANTE;
02) DESIGNAR o(a) Senhor(a) ADALBERTO NASCIMENTO COSTA, que funcionará como Secretário(a);
Proceda-se ao fiel acompanhamento deste Procedimento Administrativo, de tal sorte que, uma vez excedido o
prazo previsto no caput do art. 11 da Resolução nº 0174/2017-CNMP, a ocorrer em 01 (um) ano, contado da
confecção desta Portaria, o feito seja remetido imediatamente à conclusão desta autoridade, para prolação de
decisão fundamentada.
Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá.
Cumpra-se.
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Macapá, 09 de Abril de 2021
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 09/04/2021, às 11:26:35,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000092/2021-PJDE/MPAP
(Procedimento Extrajudicial Eletrônico nº 0001211-67.2021.9.04.0001)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ - MP-AP, por seu Promotor de Justiça, abaixo assinado,
titular da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA EDUCAÇÃO DA COMARCA DE MACAPÁ - PJDE/MPAP, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o Art. 129 III, da Constituição Federal; Art. 25,
IV, da Lei Federal nº. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LONMP); Art. 8º § 1º da Lei Federal
nº. 7.347/85; Art. 150, III e VII, da Constituição Estadual e Art. 49, I, da Lei Complementar Estadual nº 079/2013,
CONSIDERANDO o que prelecionam as Resoluções nº 174/2017-CNMP e 002/2018-CPJ/MPAP, que
disciplinam, in literallis e respectivamente, "(...) no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da
Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo" e "os procedimentos extrajudiciais no âmbito do Ministério
Público na área criminal, dos interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, individuais indisponíveis (...)";
CONSIDERANDO que, em consonância com os termos da Resolução nº 005/2017-CPJ/MPAP
, são atribuições do Ministério Público, na área educacional, "(...) promover e acompanhar outras medidas
judiciais, extrajudiciais ou administrativas, bem como exercer as atribuições cometidas pela legislação ao
Ministério Público na proteção dos direitos difusos e coletivos e individuais indisponíveis atinentes à educação";
CONSIDERANDO que, in verbis, "(...) O procedimento administrativo não tem caráter de investigação cível ou
criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico. (...)" (Resolução nº 174/2017-CNMP, art. 8º,
parágrafo único);
CONSIDERANDO que a LONMP confere, também, ao Ministério Público, o poder de, no exercício de suas
funções, in literallis, "(...) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e
entidades (...)" (art. 26, alínea 'c'), a fim de coibir toda sorte de irregularidades (administrativas, criminais,
financeiras, etc.), na condição de fiscal do ordenamento jurídico;
CONSIDERANDO que, na hipótese, o objeto dos autos guarda ressonância com a finalidade do Procedimento
Administrativo de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (Resolução nº
0174/2017-CNMP, art. 8º, II c/c art. 10º, II, da Resolução nº 002/2018-CPJ/MP-AP);
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo imprescinde da confecção da competente Portaria de
instauração;
RESOLVE:
01) INSTAURAR, por intermédio desta Portaria, Procedimento Administrativo, que terá por objeto o
acompanhamento, junto à Secretaria de Estado de Educação do Amapá - SEED/GEA, da solicitação feita pela
Direção da Escola Estadual Antônio Munhoz, concernente, principalmente, à construção/reforma ampliação
daquele educandário (v.g. construção de salas de aula, dos professores e da gestão);
02) DESIGNAR o(a) Senhor(a) ADALBERTO NASCIMENTO COSTA, que funcionará como Secretário(a);
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Proceda-se ao fiel acompanhamento deste Procedimento Administrativo, de tal sorte que, uma vez excedido o
prazo previsto no caput do art. 11 da Resolução nº 0174/2017-CNMP, a ocorrer em 01 (um) ano, contado da
confecção desta Portaria, o procedimento seja remetido imediatamente à conclusão desta autoridade, para
prolação de decisão fundamentada.
Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá.
Cumpra-se.
Macapá, 11 de Abril de 2021
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 11/04/2021, às 15:48:17,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000117/2021-PJDE/MPAP
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por seu Promotor de Justiça abaixo assinado, titular
da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA EDUCAÇÃO DA COMARCA DE MACAPÁ no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, em especial o art. 129 III, da Constituição Federal; Art. 25, IV, da Lei Federal
nº. 8.625/93; Art. 8º § 1º da Lei Federal nº. 7.347/85; Art. 49, I, da Lei Complementar Estadual nº 079/2013,
CONSIDERANDO o que prelecionam as Resoluções nº 002/2018-CPJ/MPAP e 0174/2017-CNMP;
CONSIDERANDO que já resta superado, neste procedimento extrajudicial, o prazo máximo de 120 (cento
e vinte) dias para a tramitação das Notícias de Fato;
RESOLVE:
1. Converter esta Notícia de Fato em Procedimento Administrativo, que terá por OBJETO a apuração de

2.
3.

4.
5.

6.

7.

denúncia relativa a suposta aprovação indevida de alunos na Escola Municipal Esforço Popular
, com o objetivo de mascarar o desempenho escolar junto ao IDEB, para garantir recursos para escola.
Registre-se em meio eletrônico;
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Amapá e à Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado do Amapá a instauração do procedimento administrativo, com cópia da
presente portaria e do ajustamento de conduta;
Publique-se no Diário Oficial eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
Cumpra-se as determinações insertas na Recomendação n. 003/2018-CGJ-MPAP, publicando no DOEMPAP, certificando a publicação da Portaria, mencionando o nº do DOE-MPAP e dia da publicação desta no
DOE-MPAP, ou juntando-se o DOE, para fins de efetividade do princípio da publicidade, nos termos do
art. 7°, §2º, II, da Resolução n. 23/2007-CNMP;
Encaminhe-se ao gerente dos autos, para o fiel cumprimento dos itens do sugeridos no relatório
confeccionado pela Equipe Pedagógica desta Especializada, no qual localiza-se à ordem #15, item #01, na
folha #03 do Paginador Eletrônico.
Nos termos do Art. 11 da Resolução do CNMP supramencionada, PROCEDA-SE a Gerência ao
acompanhamento do prazo deste procedimento, que deverá ser concluído até 23/04/2022;
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8. Cumpra-se.

Macapá, 23 de Abril de 2021
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 23/04/2021, às 11:08:56,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000124/2021-PJDE/MPAP
(Procedimento Extrajudicial Eletrônico nº 0003160-34.2018.9.04.0001)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por seu Promotor de Justiça abaixo assinado, titular
da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA EDUCAÇÃO DA COMARCA DE MACAPÁ no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, em especial o art. 129 III, da Constituição Federal; Art. 25, IV, da Lei Federal
nº. 8.625/93; Art. 8º § 1º da Lei Federal nº. 7.347/85; Art. 49, I, da Lei Complementar Estadual nº 079/2013,
CONSIDERANDO o que prelecionam as Resoluções nº 003/2016-CPJ/MPAP e 0174/2017-CNMP;
CONSIDERANDO que já resta superado, neste procedimento extrajudicial, o prazo máximo de 120 (cento
e vinte) dias para a tramitação das Notícias de Fato;
CONSIDERANDO a necessidade de detida análise da resposta apresentada por meio do ofício nº.
4811/2018 - SAPE/SEED, anexado à ordem #30 do Paginador Eletrônico;
CONSIDERANDO a necessidade de análise detida das informações apresentadas pelo educandário
RECLAMADO, pela Área Técnica desta PJDE;
RESOLVE:
1. Converter esta Notícia de Fato em Procedimento Administrativo, que terá por OBJETO a apuração

2.
3.

4.
5.
6.

de denúncia sobre atraso de início de ano letivo da ESCOLA ESTADUAL MARIA NEUSA DO CARMO DE
SOUZA;
PUBLIQUE-SE no Diário Oficial eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
REMETAM-SE os autos para a ÁREA TÉCNICA desta Promotoria Especializada, para que no prazo de 10
(dez) dias úteis, proceda à análise de resposta apresentada pela Secretaria Adjunta de Políticas de
Educação, anexada à ordem #30 do Paginador Eletrônico;
Após o cumprimento do item anterior, VOLVAM-ME os autos conclusos para manifestação.
Nos termos do Art. 11 da Resolução do CNMP supramencionada, PROCEDA-SE a Gerência ao
acompanhamento do prazo deste procedimento, que deverá ser concluído até 30/08/2019;
Cumpra-se.
Macapá, 26 de Abril de 2021
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 26/04/2021, às 20:04:58,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006
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Portaria Nº 0000127/2021-PJDE/MPAP
(Procedimento Extrajudicial Eletrônico nº 0000183-69.2018.9.04.0001)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por seu Promotor de Justiça abaixo assinado, titular da
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA EDUCAÇÃO DA COMARCA DE MACAPÁ no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, em especial o art. 129 III, da Constituição Federal; Art. 25, IV, da Lei Federal
nº. 8.625/93; Art. 8º § 1º da Lei Federal nº. 7.347/85; Art. 49, I, da Lei Complementar Estadual nº 079/2013,
CONSIDERANDO o que prelecionam as Resoluções nº 003/2016-CPJ/MPAP e 0174/2017-CNMP;
CONSIDERANDO que já resta superado, neste procedimento extrajudicial, o prazo máximo de 120 (cento e vinte)
dias para a tramitação das Notícias de Fato;
CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de realização de outra diligências para a devida apuração dos fatos
ventilados na exordial;
RESOLVE:
1. CONVERTER esta Notícia de Fato em Procedimento Administrativo, que terá por OBJETO a apuração de
irregularidades na lotação de professores e pedagogos na ESCOLA ESTADUAL GENERAL AZEVEDO COSTA;
2. REGISTRE-SE em meio eletrônico;
3. PUBLIQUE-SE no Diário Oficial eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
4. ENCAMINHEM-SE os autos ao Setor Técnico-Pedagógico desta Especializada, para fins de emissão de
PARECER TÉCNICO, no prazo de 10 (dez) dias;
5. Nos termos do Art. 11 da Resolução do CNMP supramencionada, PROCEDA-SE a Gerência ao
acompanhamento do prazo deste procedimento, que deverá ser concluído até 10/01/2020;
6. CUMPRA-SE.
Macapá, 27 de Abril de 2021
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 27/04/2021, às 18:22:06,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTANA
-JUSTIÇA ELEITORAL
Processo Extrajudicial Eletrônico Nº 0001891-83.2020.9.04.0002

Despacho
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
CONSIDERANDO o teor da Portaria Nº 0000017/2021-PJE/STN , de 27 de abril de 2021;
CONSIDERANDO a complexidade do caso em apreço, o que impõe o sigilo do procedimento, determino a
publicação do seguinte Extrato da referida Portaria, DETERMINO:
1-Instaure-se PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com o objetivo de reunir subsídios para eventual
propositura da ação judicial cabível, com a finalidade precípua de averiguar os fatos noticiados na denúncia em
epigrafe, qual seja a apuração da possível utilização indevida das informações do DATASUS pela candidata M.F;
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2-Registre-se em meio eletrônico;
3-Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Amapá, à Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado do Amapá e a Procuradoria Eleitoral quanto à instauração do procedimento
preparatório eleitoral, com cópia da presente portaria;
4-Publique-se no Diário Oficial eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
5-Cumpra-se.
Santana, 27 de Abril de 2021
HORACIO LUIS BEZERRA COUTINHO
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por HORACIO LUIS BEZERRA COUTINHO, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 27/04/2021, às
11:28:33, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR
-COMARCA DE FERREIRA GOMES
PORTARIA 0000019/2021-PJFG

O Ministério Público do Estado do Amapá, nos uso de suas atribuições constitucionais e legais, sob o pálio do
art. 129, III, da Constituição da República, do art. 25, IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e dos arts.
98 e ss. do Estatudo da Crianaça e do Adolscente,
Considerando que são deveres 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, nos
termos da CR, art. 227.
Considerando a possibilidade de promover o acompanhamento de interesses individuais indisponíveis por meio
de procedimento administrativo (art. 8º, III), regulamentado pela Resolução 174/17-CNMP, dentre os quais se
inserem os direitos de que dispõem a criança e o adolescente à proteção da vida e da saúde, mediante a
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em
condições dignas de existência, dentre outros elencados pelos arts. 7º e ss. do ECA
Considerando a autuação da Notícia de Fato 0000118-88.2020.9.04.0006, relacionada à tutela e
acompanhamento da menor B. B. P. A., contra a qual há relato de situação de abuso sexual contra, cf. Ofício
043/2020-CTCA, na comunidade de São Sebastião..
Resolve instaurar procedimento administrativo, a ser concluído no prazo máximo de 1 (um) ano, nos termos da
Resolução 174/17-CNMP, arts. 8º e ss., e determinar as seguintes providências:
1. Decrete-se sigilo, dada a existência de interesse na preservação da imagem e intimidade de menor em
situação de risco (Res. 23/07-CNMP, art. 7º).
2. Encaminhe-se a notítia criminis ao(a) Exmo(a). Delegado da DPI..
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Ferreira Gomes/AP, 30 de Março de 2021
(assinado digitalmente)
Rodrigo Cesar Viana Assis
Promotor de Justiça
Assinado eletronicamente por RODRIGO CESAR VIANA ASSIS, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 30/03/2021, às 09:38:21,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

-COMARCA DE TARTARUGALZINHO
Inquérito Civil Nº 0000179-83.2019.9.04.0005

Despacho
À Secretaria,
CONSIDERANDO o disposto no art. 9º da Resolução nº. 23/2007 - CNMP e art. 56 da Resolução nº 002/2018CPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de regularizar o prazo do Inquérito Civil nº 0000179-83.2019.9.04.0005, que
apura notícias acerca de ausência de pré-natal no Município, falta de água canalizada na UBS da comunidade
Cedro, falta de condições básicas na UBS Nova Vida, falta de remédios na sede e zona rural, abandono das UBSs
Entre Rios, Lago Novo, Terra Firme, Janary, academia da Saúde não entregue, SAMU inexistente, dentre outros
assuntos;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de se investigar as bases fáticas que justificaram o presente feito;
DETERMINO:
1) A prorrogação do prazo do presente Inquérito Civil Público;
2) A ciência da referida prorrogação de prazo ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Amapá;
3) Publique-se;
4) O umprimento do despacho de ordem #43;
6) Cumpra-se.
Prazo para conclusão deste ICP: 1 ano.
Tartarugalzinho, 15 de Abril de 2021
SAULLO PATRICIO ANDRADE
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
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Assinado eletronicamente por SAULLO PATRICIO ANDRADE, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 15/04/2021, às 11:15:40,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000015/2021-PJTZ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por seu Promotor de Justiça abaixo assinado, titular da
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TARTARUGALZINHO no uso de suas atribuições constitucionais
e legais, em especial o art. 129 III, da Constituição Federal; art. 25, IV, da Lei Federal nº. 8.625/93; art. 8º § 1º da
Lei Federal nº. 7.347/85 e; art. 49, I, da Lei Complementar Estadual nº 079/2013,
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 (art. 127 da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público promover o Inquérito Civil Público e a Ação Civil Pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inc.
III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de
sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar
respectiva (art. 129, inc. VI, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO as determinações contidas na Resolução nº. 23 de 2007 – CNMP, bem como na Resolução nº.
002/2018 – CPJ – AP e;
CONSIDERANDO que as providências da Notícia de fato nº. 0000243-59.2020.9.04.0005 não foram suficientes
para firmar o convencimento sobre suposta fraude em licitação;
RESOLVE:
1. INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - Comissão
permanente de Licitação, do Prefeito Muncipal de Tartarugalzinho e da Secretária Municipal de Administração objetivando apurar, no prazo de 1 ano, o cumprimento das normas inerentes às normas de licitação;
2. QUALIFIQUEM-SE e INCLUAM-SE o (s) autor (es) do fato e reclamante (s) acima referenciado (s) no polo
passivo e ativo deste procedimento, conforme art. 46, I e II da Resolução nº. 002/2018 - CPJ;
3. DESIGNAR as servidoras Kellen Regiane de Melo Pantoja e Luciene Torres Batista para secretariar o
presente procedimento;
4. AUTUE-SE e REGISTRE-SE, conforme tabelas unificadas do Ministério Público;
5. COMUNIQUE-SE ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Amapá, ao CAOP respectivo;
6. PUBLIQUE-SE no Diário Oficial eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
7. Junte-se a íntegra do oducmento de ordem #14, pois aparentemente está incompleto; caso necessário, oficie-se
o reclamado para que complemente as páginas do documento;
8. Cumpra-se.
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Tartarugalzinho, 27 de Abril de 2021

SAULLO PATRICIO ANDRADE
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
Assinado eletronicamente por SAULLO PATRICIO ANDRADE, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 27/04/2021, às 15:51:21,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

SECRETARIA-GERAL
-DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N° 249/2021 - GP/MP-AP, de 26 de abril de 2021
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAPÁ no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 557/SGMP, de 13 de março de 2018,
publicada no Diário Oficial Eletrônico de 15 de março de 2018, edição nº 48, pág. 32 e 33.
CONSIDERANDO o Atestado Médico constante nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº
0002223/2021-85;
RESOLVE:
HOMOLOGAR a concessão de Licença para Tratamento de Saúde da servidora DINALICE CHRISTIE LOBO
MENDES ALVES, AUXILIAR MINISTERIAL, Matrícula 50096, atualmente exercendo o cargo comissionado de
GERENTE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE, lotada no DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE,
no período de 06/04/2021 a 10/04/2021, nos termos do Art. 240, da Lei Estadual nº 0066/1993.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 26 de abril de 2021

CARLOS ROBERTO MAGALHAES BASTOS
Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas

Assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO MAGALHAES BASTOS, Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas, em 27/04/2021 às 11:27:16, Ato Normativo Nº
004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser validada no sítio http://www.mpap.mp.br/validacao-documentos informando o código verificador PORT99528152260881F44C33EB

PORTARIA N° 250/2021 - GP/MP-AP, de 27 de abril de 2021
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAPÁ no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 557/SGMP, de 13 de março de 2018,
publicada no Diário Oficial Eletrônico de 15 de março de 2018, edição nº 48, pág. 32 e 33.
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CONSIDERANDO o requerimento formulado pela servidora JOSILENE PINHEIRO DA SILVA, com a devida
anuência do superior imediato, nos autos do Processo nº 0002250/2021-35;
RESOLVE:
CONCEDER Licença Recesso a servidora JOSILENE PINHEIRO DA SILVA, TECNICO MINISTERIAL, Matrícula
50176, atualmente exercendo a Função Gratificada de PREGOEIRO, lotada na COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - C. P. L., referente ao Plantão do Recesso Administrativo do exercício de 2020, para usufruto
no período de 14/06/2021 a 28/06/2021, em conformidade com o Art. 65, Inciso II, da Lei 2.200, de 26/06/2017 e
Ato Normativo 013/2018.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 27 de abril de 2021

CARLOS ROBERTO MAGALHAES BASTOS
Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas

Assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO MAGALHAES BASTOS, Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas, em 27/04/2021 às 11:27:21, Ato Normativo Nº
004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser validada no sítio http://www.mpap.mp.br/validacao-documentos informando o código verificador PORT131228111960881F49E41E7

PORTARIA N° 251/2021 - GP/MP-AP, de 27 de abril de 2021
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAPÁ no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 557/SGMP, de 13 de março de 2018,
publicada no Diário Oficial Eletrônico de 15 de março de 2018, edição nº 48, pág. 32 e 33.
CONSIDERANDO o requerimento formulado pela servidora CAMILA KARINA DA SILVA FERREIRA
, com a devida anuência do superior imediato, nos autos do Processo nº 0002221/2021-42;
RESOLVE:
TRANSFERIR, a pedido, o usufruto das Férias Regulamentares do servidora CAMILA KARINA DA SILVA
FERREIRA, ASSESSOR(A) COM IMPRE PUB MARK, Matricula 20396, lotada na ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO, concedidas através da Portaria nº 222/2021 - GP/MP-AP, de 12 de abril de 2021, referentes ao
período aquisitivo 2018/2019, do período de 01 a 30/05/2021, para o período de 03/11 a 02/12/2021.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 27 de abril de 2021

CARLOS ROBERTO MAGALHAES BASTOS
Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas
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Assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO MAGALHAES BASTOS, Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas, em 27/04/2021 às 13:39:51, Ato Normativo Nº
004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser validada no sítio http://www.mpap.mp.br/validacao-documentos informando o código verificador PORT108537352060883E5750148

PORTARIA N° 252/2021 - GP/MP-AP, de 27 de abril de 2021
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAPÁ no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 557/SGMP, de 13 de março de 2018,
publicada no Diário Oficial Eletrônico de 15 de março de 2018, edição nº 48, pág. 32 e 33.
CONSIDERANDO o requerimento formulado pela servidora MARIA AUGUSTA ALVARES GONCALVES,
com a devida anuência de sua chefia imediata, nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa
nº 0002254/2021-24;
RESOLVE:
CONCEDER Férias Regulamentares a servidora MARIA AUGUSTA ALVARES GONCALVES, ASSESSORA DE
PROCURADOR DE JUSTIÇA - NÍVEL I, Matrícula 20077, lotada no GABINETE DE PROCURADOR DE JUSTIÇA
- Drº. MÁRCIO AUGUSTO ALVES, referente ao período aquisitivo 2020/2021, a serem usufruídas no período de
01/06/2021 a 20/06/2021, nos termos do artigo 71 da Lei nº 2.200/2017.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 27 de abril de 2021

CARLOS ROBERTO MAGALHAES BASTOS
Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas

Assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO MAGALHAES BASTOS, Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas, em 27/04/2021 às 13:39:56, Ato Normativo Nº
004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser validada no sítio http://www.mpap.mp.br/validacao-documentos informando o código verificador PORT120443561060883E5CD232B

Assinado eletronicamente por IDELMIR TORRES DA SILVA, , em 28/04/2021, às 13:27:12, Ato Normativo
Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser validada no sítio http://www.mpap.mp.br/validacao-documentos
informando o código verificador DIAR170958489660898CE0A7AE5

