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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
-GABINETE DA PROCURADORIA GERAL
Ato Normativo Nº0000016/2021-GAB/PGJ
Estabelece medidas complementares
emergenciais para prevenir o contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) e garantir o acesso ao Ministério
Público do Amapá no período de pandemia.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA do Ministério Público do Estado do Amapá, em exercício,
no uso da atribuição que lhe confere o art. 56, I da Lei Complementar nº 79, de 27 de junho de 2013,
CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 1392, de 26 de abril de 2021, do Governo do Estado do
Amapá, que "Estabelece critérios para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais,
considerando à realidade epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do Amapá, reforçando a
continuidade ao enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução dos riscos de transmissão do novo
Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências";
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade na adoção de medidas restritivas e de
prevenção para evitar a proliferação do contágio pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade prestada pelo Ministério Público e a
necessidade de se assegurarem condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação
da saúde de membros, advogados, servidores, demais agentes públicos e cidadãos em geral,
RESOLVE:
Art. 1° PRORROGAR o regime extraordinário de teletrabalho até o dia 10 de maio de 2021,
no âmbito do Ministério Público do Amapá, para uniformizar o funcionamento dos serviços ministeriais e garantir
pleno acesso à Instituição neste período emergencial, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus
(Covid-19), ressalvada a autonomia e independência de cada unidade e os casos de urgência e emergência.
Art. 2º O regime extraordinário, que funcionará em idêntico horário ao do expediente regular,
importa em suspensão do trabalho presencial de membros, servidores e estagiários do Ministério Público do
Estado do Amapá, sendo os trabalhos realizados de forma remota, podendo membros e servidores serem
contatados através de e-mails e telefones celulares, assegurada a manutenção dos serviços da atividade fim em
cada unidade.
Art. 3º Durante o período estabelecido no art. 1º, cada Procuradoria e Promotoria de Justiça deverá
designar 01 (um) servidor, para continuar os trabalhos de forma presencial, podendo ser estabelecido o sistema de
rodízio, a critério da chefia imediata.
Parágrafo único: O disposto no caput também deverá ser aplicado nos setores administrativos.
Art. 4º O atendimento presencial ao público externo continua suspenso até o dia 10 de maio de
2021, excetuando-se os atendimentos considerados urgentes e imprescindíveis, a critério do membro responsável
pelo mesmo, podendo, quem necessitar, contatar as Promotorias de Justiça nas respectivas Comarcas através de
telefone e e-mail.
Art. 5º Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente Ato serão dirimidos
pela Administração Superior do MP-AP.
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Macapá, 26 de Abril de 2021

NICOLAU ELADIO BASSALO CRISPINO
PROCURADOR(A)-GERAL DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO

Assinado eletronicamente por NICOLAU ELADIO BASSALO CRISPINO, PROCURADOR(A)-GERAL DE JUSTIÇA, EM
EXERCÍCIO, em 26/04/2021, às 16:22:07, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

-COLÉGIO DE PROCURADORES

CONVOCAÇÃO
A Procuradora-Geral de Justiça e Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, Dra. Ivana Lúcia Franco Cei,
no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 10, §1º e §2º, do Regimento Interno do Colégio de
Procuradores de Justiça – RICPJ/MP-AP, CONVOCA os integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça –
CPJ/MP-AP para participarem da 364ª (Tricentésima Sexagésima Quarta) Sessão - 3ª (Terceira) Ordinária do
ano de 2021.

Data: 06/05/2021 (seis de maio de dois mil e vinte e um).

Hora: 9h (nove horas).

Local: Videoconferência/presencial na Procuradoria-Geral de Justiça "Promotor Haroldo Franco".

Para análise e julgamento da pauta seguinte:
I) Aprovação da Ata da 362ª Sessão, de 08/04/2021;
II) PGA 0007144/2020-14 - Referente ao requerimento para reconsiderar a decisão que aplicou a penalidade
de advertência por quatro vezes, aplicada com fundamento no art. 120 “caput” c/c o art. 159, II ambos da LC
079/2013 e art. 120, II c/c o art. 159, II, ambos da LC 079/2013, em desfavor da Exma. Promotora de Justiça
Dra. Lindalva Gomes Jardina no PAD n. 001/2017-CGMP-AP - Relatoria da Exma. Procuradora de Justiça
Dra. Raimunda Clara Banha Picanço;
III) PGA 0011544/2019-42 - Recurso Administrativo em face da decisão da Procuradoria-Geral de
Justiça/MP-AP, que indeferiu o adicional de insalubridade (de 20%) em folha de pagamento da servidora
Ângela Cristina Monteiro dos Santos e Outros servidores - Relatoria do Exmo. Procurador de Justiça Dr. Joel
Sousa das Chagas e voto de vista do Exmo. Procurador de Justiça Dr. Márcio Augusto Alves;
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IV) O que ocorrer.
Macapá, 27 de abril de 2021.

IVANA LÚCIA FRANCO CEI
Procuradora-Geral de Justiça/MP-AP
Presidente do CPJ/MP-AP

Assinado eletronicamente por IVANA LUCIA FRANCO CEI, PROCURADOR(A)-GERAL DE JUSTIÇA, em 28/04/2021, às
14:11:37, 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

Portaria Nº 0000017/2021-PJUHS
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por seu Promotor de Justiça abaixo assinado, titular
da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URBANISMO, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE URBANA,
EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS DE MACAPÁ no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em
especial o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, Art. 26, inciso I, da Lei Federal nº. 8.625/93 e Art. 49, I, da
Lei Complementar Estadual nº 079/2013,
Considerando o disposto na Resolução nº. 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público;
CONSIDERANDO que a presente Notícia de Fato, instaurada sob n. 0003803-21.2020.9.04.0001, para
apurar suposta violação a ordem urbanística, está em andamento há mais de 30 dias;
CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir com as medidas extrajudiciais para apurar os fatos
narrados no presente procedimento,
RESOLVE:
1. INSTAURAR, por conversão da presente NF, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o objetivo de

apurar suposta ocupação irregular ao longo de via férrea;
2. Proceda-se a conversão da presente Notícia de Fato de forma eletrônica através do sistema URANO;
3. PUBLIQUE-SE no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público;
4. Reiterem-se os ofícios não respondidos.

Macapá, 29 de Abril de 2021
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ANDRE LUIZ DIAS ARAUJO
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
Assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ DIAS ARAUJO, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 29/04/2021, às 10:00:38, Ato
Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

-DEFESA DA EDUCAÇÃO
Portaria Nº 0000156/2020-PJDE/MPAP
(Procedimento Extrajudicial Eletrônico nº 0002255-29.2018.9.04.0001)
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 Procuradoria-Geral do Estado do Amapá - PGE/GEA, dos fatos trazidos à apreciação
pela UNIDADE DESCENTRALIZADA DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO - UDE (Reclamante), concernentes,
principalmente, do que restou assentado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº
484/AMAPÁ sobre impossibilidade de constrição judical das verbas destinadas à educação;
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02) DESIGNAR o(a) Senhor(a) IGOR BEN-HUR PINHO FURTADO, 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 Dezembro de 2020

ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 08/12/2020, às 11:58:41,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000121/2021-PJDE/MPAP

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);
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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: (...) FALTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL QUILOMBOLA VELHO
CHICO (...);
02) DESIGNAR o(a) Senhor(a) MARIA CLARA PACHECO SOUZA que funcionará como Secretário(a);
03) REGISTRE-SE em meio eletrônico;
04) PUBLIQUE-SE em Diário Oficial eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
05) CERTIFIQUE- SE nos autos no que concerne a publicação desta portaria, conforme orienta a RECOMENDA
ÇÃO N° 003/2018-CG-MPAP;
06) COMUNIQUE-SE sobre a conversão desta Notícia de Fato em Procedimento Administrativo ao Conselho
Superior do Ministério Público do Estado do Amapá e à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do
Amapá.
07) CUMPRA-SE o disposto no Despacho ancorado à ordem #05 do Paginador Eletrônico, no sentido de COLHER
informações do(s) RECLAMADO(S) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - SEMED
(SEMED) - sobre os fatos ventilados na exordial";
08) APLIQUE-SE ao procedimento, quando necessário, a Portaria de Atos Ordinatórios nº 001/2020-PJDE/MPAP, especialmente no que diz respeito aos seguintes atos procedimentais:
Art. 5º. (...)
II - REITERAÇÃO, por uma única vez, ressalvada a hipótese do §2º, de quaisquer expedientes que não tenham
sido objeto de atendimento pelo destinatário, com destaque às advertências legais e de praxe, sobretudo nos
seguintes gêneros textuais:
a) Ofícios: relevo ao fato de o não atendimento das solicitações/requisições ministeriais poderá implicar na
responsabilização, inclusive penal (v.g. Lei nº 7.347/1985, art. 10), daquele que recusa, retarda ou omite
documentos e informações solicitadas/requisitadas pelo Ministério Público, sem prejuízo de outras sanções
criminais, conforme o caso;
b) Notificações: nas quais tenha sido solicitado o comparecimento à Promotoria (LONMP, art. 26, alínea "a"), aviso
de que o recalcitrante poderá ser conduzido à presença da autoridade ministerial em caso de reiteração
injustificada do comportamento inerte;
(...)
IV - NOTIFICAÇÃO do RECLAMANTE ou NOTICIANTE, conforme o caso, para que, em réplica, aduza o que
entender de direito a respeito dos documentos e informações apresentados, pelo RECLAMADO, por ocasião da
resposta à solicitação ou requisição de informações iniciais ou, de um modo geral, quando aventada a satisfação
do(s) objeto(s) dos autos;
V - ELABORAÇÃO de edital de notificação, com posterior disponibilização no Diário Eletrônico do MP-AP,
nas hipóteses em que o RECLAMANTE ou NOTICIANTE tenha procedido à modificação, temporária ou definitiva,
de seus dados cadastrais (endereço, telefone, etc.), sem a imediata comunicação da Especializada, e, em razão
disso, encontre-se incomunicável (Anexo II); (Solução extraída de orientação da Corregedoria-Geral de Justiça do
MP-AP nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 20.06.0001.0002399/2019-77);
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(...)
VIII - RETIFICAÇÃO e REENCAMINHAMENTO de expedientes remetidos para Órgãos que, ao se julgarem
incompetentes ou sem atribuição para apreciação do pedido, indiquem outros que, em tese, detenham
competência ou atribuição para deliberar acerca da matéria;
(...)
XII - NOTIFICAÇÃO da parte interessada para complementar, no prazo de 5 (cinco) dias, a qualificação e/ou
endereço do(s) RECLAMADO(S) ou de quaisquer outros sujeitos indigitados a participar do procedimento, quando
a incompletude das informações impossibilite o cumprimento da ordem pelo meirinho (Oficial de Diligências);
XIII - ATUALIZAÇÃO constante do estado do procedimento, de tal sorte a perquirir, periodicamente,
principalmente antes da conclusão à autoridade ministerial, sobre a persistência das reclamações constantes no
ATENDIMENTO inicial, nas hipóteses em que o RECLAMANTE ou NOTICIANTE tenha autorizado o contato na
forma do §4º;
(...)
09) 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.
10) ATENTE-SE, repise-se, ao fiel acompanhamento do prazo deste Procedimento Administrativo, que tem, com
data fatal, o dia 23/04/2022;
11) 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 18:40:16,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000122/2021-PJDE/MPAP

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 (...)";
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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 apurar eventuais irregularidades no edital 001/2020-SEED/AP, onde teriam sido detectados
vários erros prejudiciais ao(s) interesse(s) do(s) Reclamante(s);
02) DESIGNAR o(a) Senhor(a) MARIA CLARA PACHECO SOUZA que funcionará como Secretário(a);
03) REGISTRE-SE em meio eletrônico;
04) PUBLIQUE-SE em Diário Oficial eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
05) CERTIFIQUE- SE nos autos no que concerne a publicação desta portaria, conforme orienta a RECOMENDA
ÇÃO N° 003/2018-CG-MPAP;
06) COMUNIQUE-SE sobre a conversão desta Notícia de Fato em Procedimento Administrativo ao Conselho
Superior do Ministério Público do Estado do Amapá e à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do
Amapá.
07) CONTECTE-SE à RECLAMANTE para tomar conhecimento da resposta advinda da SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEED/AP e ancorada à ordem #10 do paginador eletrônico, CERTIFICANDO-SE,
nos autos, todas as intercorrências;
08) APLIQUE-SE ao procedimento, quando necessário, a Portaria de Atos Ordinatórios nº 001/2020-PJDE/MPAP, especialmente no que diz respeito aos seguintes atos procedimentais:
Art. 5º. (...)
II - REITERAÇÃO, por uma única vez, ressalvada a hipótese do §2º, de quaisquer expedientes que não tenham
sido objeto de atendimento pelo destinatário, com destaque às advertências legais e de praxe, sobretudo nos
seguintes gêneros textuais:
a) Ofícios: relevo ao fato de o não atendimento das solicitações/requisições ministeriais poderá implicar na
responsabilização, inclusive penal (v.g. Lei nº 7.347/1985, art. 10), daquele que recusa, retarda ou omite
documentos e informações solicitadas/requisitadas pelo Ministério Público, sem prejuízo de outras sanções
criminais, conforme o caso;
b) Notificações: nas quais tenha sido solicitado o comparecimento à Promotoria (LONMP, art. 26, alínea "a"), aviso
de que o recalcitrante poderá ser conduzido à presença da autoridade ministerial em caso de reiteração
injustificada do comportamento inerte;
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(...)
IV - NOTIFICAÇÃO do RECLAMANTE ou NOTICIANTE, conforme o caso, para que, em réplica, aduza o que
entender de direito a respeito dos documentos e informações apresentados, pelo RECLAMADO, por ocasião da
resposta à solicitação ou requisição de informações iniciais ou, de um modo geral, quando aventada a satisfação
do(s) objeto(s) dos autos;
V - ELABORAÇÃO de edital de notificação, com posterior disponibilização no Diário Eletrônico do MP-AP,
nas hipóteses em que o RECLAMANTE ou NOTICIANTE tenha procedido à modificação, temporária ou definitiva,
de seus dados cadastrais (endereço, telefone, etc.), sem a imediata comunicação da Especializada, e, em razão
disso, encontre-se incomunicável (Anexo II); (Solução extraída de orientação da Corregedoria-Geral de Justiça do
MP-AP nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 20.06.0001.0002399/2019-77);
(...)
VIII - RETIFICAÇÃO e REENCAMINHAMENTO de expedientes remetidos para Órgãos que, ao se julgarem
incompetentes ou sem atribuição para apreciação do pedido, indiquem outros que, em tese, detenham
competência ou atribuição para deliberar acerca da matéria;
(...)
XII - NOTIFICAÇÃO da parte interessada para complementar, no prazo de 5 (cinco) dias, a qualificação e/ou
endereço do(s) RECLAMADO(S) ou de quaisquer outros sujeitos indigitados a participar do procedimento, quando
a incompletude das informações impossibilite o cumprimento da ordem pelo meirinho (Oficial de Diligências);
XIII - ATUALIZAÇÃO constante do estado do procedimento, de tal sorte a perquirir, periodicamente,
principalmente antes da conclusão à autoridade ministerial, sobre a persistência das reclamações constantes no
ATENDIMENTO inicial, nas hipóteses em que o RECLAMANTE ou NOTICIANTE tenha autorizado o contato na
forma do §4º;
(...)
09) 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;
10) ATENTE-SE, repise-se, ao fiel acompanhamento do prazo deste Procedimento Administrativo, que, tem, como
data fatal, o dia 23/04/2022;
11) 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 19:15:21,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006
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Portaria Nº 0000128/2021-PJDE/MPAP
(Procedimento Extrajudicial Eletrônico nº 0005901-47.2018.9.04.0001)
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 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 passa a possuir como OBJETO

2.
3.
4.
5.

6.

a apuração de denúncia de NÃO FORNECIMENTO/INTERRUPÇÃO do TRANSPORTE PÚBLICO RURAL
junto à ESCOLA QUILOMBOLA ESTADUAL PROF RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA;
REGISTRE-SE em meio eletrônico;
PUBLIQUE-SE no Diário Oficial eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
REQUISITE-SE à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ o encaminhamento, no prazo
de 10 (dez) dias, de informações atinentes aos fatos ventilados na exordial;
Nos termos do Art. 11 da Resolução do CNMP supramencionada, PROCEDA-SE a Gerência ao
acompanhamento do prazo deste procedimento, que deverá ser concluído dentro do prazo de 1 (um) ano,
contado da confecção desta ;
CUMPRA-SE.
Macapá, 28 de Abril de 2021
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 28/04/2021, às 18:02:47,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

-INFÂNCIA E JUVENTUDE
Portaria Nº 0000053/2021-PJIJ/MCP
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por seu Promotor de Justiça abaixo assinado, titular
da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 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 que o Processo Extrajudicial Eletrônico 0002228-41.2021.9.04.0001 foi instaurado para
apurar a ocorrência de omissão na área de saúde (fornecimento de produtos de higiene - fraldas descartáveis
para criança/adolescente), que poderá ensejar a materialização de situação de risco (art. 98 do ECA) envolvendo
criança/adolescente, o que demandará o ajuizamento de medida específica de proteção (art. 101 do ECA);
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CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a instauração de Procedimento Administrativo
para tutelar direito individual indisponível de criança/adolescente, na forma assegurada pela Constituição Federal,
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90) e Lei do SINASE (Lei n.º 12.594/12), dentre outros;
CONSIDERANDO os termos da Resolução n.º 174/2017-CNMP (art. 8º, III), bem como da Resolução n.º
002/2018-CPJ/MPAP, além da Recomendação n.º 005/2012-CG/MPAP,
DETERMINO:
1. Converter em Procedimento Administrativo o presente Processo Extrajudicial Eletrônico, com a finalidade

2.

3.
4.

5.

(objeto) de apurar situação de risco (omissão na área da saúde) envolvendo criança/adolescente (
interesse individual indisponível);
Designação da servidora efetiva MALENA OLIVEIRA DE SOUZA, para funcionar como secretário (a), que
será substituído (a), em sua ausência, por outro servidor (a), preferencialmente do quadro de carreira do
Ministério Público;
Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
Comunique-se a instauração do procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do
Amapá e Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Amapá, via memorando (art. 9º, da
Resolução 174/2017-CNMP);
Cumpra-se a diligência determinada nesta data (Despacho prolatado nos autos).
Prazo de conclusão: 1 (um) ano (art. 11 da Resolução n.º 174/2017-CNMP).
Macapá, 15 de Abril de 2021.
ALAOR AZAMBUJA
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ALAOR AZAMBUJA, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 16/04/2021, às 08:30:25, Ato
Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000054/2021-PJIJ/MCP
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por seu Promotor de Justiça abaixo assinado, titular
da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 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 que o Processo Extrajudicial Eletrônico 0002243-10.2021.9.04.0001 foi instaurado para
apurar a ocorrência de vulnerabilidade social, que poderá ensejar a materialização de situação de risco (art. 98
do ECA) envolvendo criança/adolescente, o que demandará o ajuizamento de medida específica de proteção (art.
101 do ECA);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a instauração de Procedimento Administrativo
para tutelar direito individual indisponível de criança/adolescente, na forma assegurada pela Constituição Federal,
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90) e Lei do SINASE (Lei n.º 12.594/12), dentre outros;
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CONSIDERANDO os termos da Resolução n.º 174/2017-CNMP (art. 8º, III), bem como da Resolução n.º
002/2018-CPJ/MPAP, além da Recomendação n.º 005/2012-CG/MPAP,
DETERMINO:
1. Converter em Procedimento Administrativo a presente Processo Extrajudicial Eletrônico, com a finalidade

2.

3.
4.

5.

(objeto) de apurar situação de risco (vulnerabilidade social) envolvendo criança/adolescente (interesse
individual indisponível);
Designação da servidora efetiva MALENA OLIVEIRA DE SOUZA, para funcionar como secretário (a), que
será substituído (a), em sua ausência, por outro servidor (a), preferencialmente do quadro de carreira do
Ministério Público;
Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
Comunique-se a instauração do procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do
Amapá e Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Amapá, via memorando (art. 9º, da
Resolução 174/2017-CNMP);
Cumpra-se a diligência determinada nesta data (Despacho prolatado nos autos).
Prazo de conclusão: 1 (um) ano (art. 11 da Resolução n.º 174/2017-CNMP).
Macapá, 15 de Abril de 2021
ALAOR AZAMBUJA
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ALAOR AZAMBUJA, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 16/04/2021, às 08:30:45, Ato
Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

- 2ª DEFESA DO MEIO AMBIENTE E CONFLITOS AGRÁRIOS
Portaria Nº 0000004/2020-2ªPRODEMAC/MCP
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por seu Promotor de Justiça abaixo assinado, titular
da 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E CONFLITOS AGRÁRIOS 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 que a defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, para as
presentes e futuras gerações, constituem atribuição do poder público e da coletividade (art. 225, caput, da
Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente, urbanismo, segurança
pública e de outros interesses difusos e coletivos, além dos serviços de relavância pública, constituem atribuições
do Ministério Público (art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal);
Considerando que a Processo Extrajudicial Eletrônico 0005112-77.2020.9.04.0001, que apura o
avanço de atividades agrícolas e degradação de estradas vicinais e faixa de domínio de estradas públicas,
DETERMINO:
1. Converter em Procedimento Preparatório a presente Processo Extrajudicial Eletrônico;
2. Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
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3. Comunique-se a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Amapá;
4. Após, retornem o feito à manifestação para minuciosa análise e providências que o caso requer;
5. Cumpra-se.

Prazo de conclusão deste PP: 30/03/2021.
Macapá, 30 de Dezembro de 2020
MARCELO MOREIRA DOS SANTOS
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por MARCELO MOREIRA DOS SANTOS, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 30/12/2020, às
10:00:56, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Inquérito Civil Nº 0000301-16.2016.9.04.0001

Despacho
Trata-se de procedimento referente à concessão de licença ambiental expedida de modo irregular em favor de
ocupante de área sem a devida regularização fundiária. Para referidas áreas foram concedidas licenças
ambientais únicas, conforme a modalidade desse instrumento criado pelas Leis Complementares nº 70/2011 e
95/2015, ambas do Estado do Amapá.
A concessão de licenças ambientais flexíveis, no que concerte à proteção ambiental, inicialmente fora objeto da
Recomendação nº 11/2011-PRODEMAC, na qual já se apontara para o Estado do Amapá e, mais especificamente
para o hoje extinto Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Estado do Amapá (IMAP), no tocante a
insegurança jurídica e inconstitucionalidade de regularização de terras federais, ainda não objeto de transferência
ao Estado do Amapá. Posteriormente, por meio da Recomendação nº 002/2020 advertiu-se ao Estado do Amapá
da absoluta inconstitucionalidade da concessão de licenças ambientais únicas (LAU).
Além da ação de controle direto de inconstitucionalidade (ADI 5475/AP, Rel. Min. Carmen Lúcia) o Ministério
Público Federal e o Ministério Público do Estado do Amapá constataram que várias licenças ambientais foram
concedidas pela SEMA/AP sem a observância do requisito fundiário (propriedade ou posse da área explorada),
inclusive mediante fraudes que visavam à “grilagem” de terras de domínio da União, conforme sentença já
proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal nos autos da Ação Civil Pública nº. 10330-44.2016.4.01.3100.
No caso, a legislação estadual, ao prever a licença ambiental única, acabou por contrariar a Resolução nº.
273/1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), norma federal que estipula que o devido processo
de licenciamento ambiental se dá em diferentes fases, com a emissão de três licenças distintas de acordo com as
etapas da atividade ou do empreendimento: as licenças prévia (LP), de instalação (LI) e de operação (LO).
A competência legislativa para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente é da União, nos termos do art.
24, inciso VI, da Constituição de 1988. Nesse contexto, a Resolução CONAMA nº. 237/1997 prevê a possibilidade
de procedimento simplificado, “para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental,
que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente” (art. 12, § 1º).
Todavia, não há previsão de “licença ambiental única” com dispensa de obtenção das licenças prévia, de
instalação e de operação para empreendimentos de agronegócio nem para qualquer outro. As normas do
CONAMA fixam apenas três tipos de licenças, as quais devem ser observadas pelo poder público em todas as
esferas, precisamente porque integram uma política nacional.
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Sobre o tema, transcreve-se trecho do voto da relatora, ministra Carmen Lúcia:
7. Na espécie em exame, tem-se formalmente inconstitucional subversão da lógica
sistêmica das normas gerais nacionais pela Assembleia Legislativa do Amapá ao
instituir a Licença Ambiental Única para atividades e empreendimentos do agronegócio
(“agricultura, pecuária, avicultura, suinocultura, aquicultura, extrativismo e atividades
agroindustriais”), dispensando os que a requeressem da obtenção das Licenças Prévia,
de Instalação e de Operação.
O licenciamento ambiental não é procedimento meramente burocrático do Poder
Público, mas “um dos processos preventivos mais relevantes em tema de proteção
ao meio ambiente” (ANTUNES, Paulo de Bessa. Federalismo e competências
ambientais no Brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 94), pelo qual a Administração
Pública exerce o poder de polícia em matéria ambiental de forma preventiva.
Não é lícito ao legislador estadual, nem, no caso, ao legislador amapaense,
portanto, dissentir da sistemática definida em normas gerais pela União, instituindo
licença ambiental única que, de forma inequívoca, tornará mais frágeis e ineficazes
a fiscalização e o controle da Administração Pública sobre empreendimentos e
atividades potencialmente danosos ao meio ambiente.
Diferente do alegado pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Amapá nas
informações prestadas, a norma estadual impugnada não se justifica por peculiaridade
regional presente naquela unidade da federação, até porque as atividades do
agronegócio por ela abrangidas estão presentes, em maior ou menor grau, em toda a
extensão do território nacional.
De resto, não é de se deslembrar que as peculiaridades regionais no Amapá – se
pudessem ser erigidas em fator determinante das normas questionadas , o que não
ocorre – parecem conduzir ao contrário do que foi aproveitado pelo legislador.
Experiências levadas a efeito naquela unidade federada, como a de Serra do Navio,
produziram dos maiores déficits socio-ambientais do País, denunciado como dos
maiores do mundo, em detrimento do direito à saúde e ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
[…]
Ao criar Licença Ambiental Única, cujo requerimento e deferimento – conferido ao chefe
do Poder Executivo estadual e com dispensa a obtenção das demais licenças
estabelecidas pela legislação nacional (Licenças Prévia, de Instalação e de Operação),
o legislador amapaense esvaziou o procedimento de licenciamento ambiental
estabelecido na legislação nacional, em ofensa ao art. 24 da Constituição da
República.
[grifos nossos]
Essa orientação, aliás, já existia no Supremo Tribunal Federal desde 1998, consoante se depreende do seguinte
precedente:
Os Estados-membros e o Distrito Federal não podem, mediante legislação autônoma,
agindo ‘ultra vires’, transgredir a legislação fundamental ou de princípios que a União
Federal fez editar no desempenho legítimo de sua competência constitucional, e de cujo
exercício deriva o poder de fixar, validamente, diretrizes e base gerais pertinentes a
determinada matéria ou a certa Instituição.
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(STF – ADI 2.903, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.9.2008)
Tal como destacado no voto do ministro Alexandre de Moraes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
admite que a legislação ambiental dos entes federativos seja mais restritiva do que a federal, mas a situação
verificada no caso da Lei Complementar Estadual nº. 5/94 era justamente a inversa:
A norma impugnada, por outro lado, excetuou da sistemática de licenciamento prevista na
legislação federal todo um ramo de atividade econômica – o agronegócio –, de
reconhecido potencial degradador, independentemente do porte ou especificidade da
atividade. Houve, portanto, flexibilização indevida das normas gerais sobre licenciamento
ambiental, em flagrante prejuízo ao nível de proteção ambiental firmado nessa
normatização.
Em matéria de proteção ao meio ambiente, a Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do
que a legislação da União, veiculadora de normas gerais. Nesse sentido, precedentes
desta CORTE: ADI 3.937, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para o acórdão Min. DIAS
TOFFOLI, julgado em 24/8/2017, pendente a publicação de acórdão), que tratou de lei
estadual paulista que proibiu a produção e circulação do amianto, confrontada com
legislação federal que admite o emprego dessa substância; e o recente julgamento do RE
194.704 (Rel. para acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgamento concluído
em 29/6/2017), em que validada lei do Município de Belo Horizonte/MG, que estabelecera
padrões mais restritos de emissão de gases poluentes.
O que se tem na espécie, no entanto, é a situação inversa: a norma estadual fragiliza
o exercício do poder de polícia ambiental por admitir o licenciamento de atividades
potencialmente poluidoras sem o integral controle pelo órgão ambiental competente
da sua localização, instalação e operacionalização, com a indicação de limites e
condicionantes aptos a mitigar o dano ao meio ambiente.
[...]
Nem se poderia argumentar que o tratamento mais benéfico dispensado ao agronegócio
poderia ser enquadrado como interesse ou peculiaridade regional, a justificar a
complementação das normas gerais editadas pelo CONAMA. O agronegócio é um
importante setor da economia nacional, presente em todas as regiões e Estados
brasileiros.
A inegável importância social, econômica e cultural dessa atividade não diminui o
necessário reconhecimento de seu potencial de degradação ao meio ambiente, risco que
o licenciamento objetiva afastar, conforme expressamente normatizado pelo CONAMA,
por meio da inclusão das atividades de agronegócio no Anexo I da Res. 237/1997, em que
relacionadas as atividades sujeitas a licenciamento ambiental.
Além da inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual nº 5/94, por vício orgânico, a referida lei
estadual também incorreu em inconstitucionalidade material, porquanto a licença ambiental única viola os
princípios de proteção e prevenção ao meio ambiente ecologicamente equilibrados, extraídos do art. 225 da
Constituição da República de 1988. Nesse sentido, confira-se os seguintes trechos do acórdão do STF:
Como afirma Alexandra Aragão, o princípio da prevenção importa “a adoção de medidas
previamente à ocorrência de um dano concreto, cujas causas são bem conhecidas, com o
fim de evitar a verificação desses danos ou, pelo menos, de minorar significativamente os
seus efeitos” (ARAGÃO, Alexandra. Direito Constitucional do ambiente da União Europeia.
In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (ORG). Direito
Constitucional Ambiental brasileiro. 5. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 73).
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A exigência de licença ambiental para empreendimentos e atividades potencialmente
danosos ao meio ambiente deve ser vista como medida tipicamente preventiva, pela qual
se permite ao Poder Público o controle e a fiscalização do cumprimento da legislação
ambiental.
Nas normas estaduais impugnadas, portanto, não apenas se invadiu competência da
União para editar normas gerais sobre proteção do meio ambiente, como também se
infringiu o dever de proteção imposto pelo art. 225 da Constituição da República,
estabelecendo-se procedimento de licenciamento ambiental menos eficaz na
proteção ambiental que o delineado pela legislação nacional.
Ressalta-se que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal em ação de
controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia contra todos (erga omnes) e efeitos vinculantes em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública, nos termos do art. 102, § 2º da
Constituição da República e do art. 28 da Lei nº 9.868/1999.
Ademais, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, por atingir a própria validade do ato,
possui, em regra, efeitos retroativos (ex tunc). Assim, a lei é retirada do ordenamento jurídico como se nunca
tivesse existido, e, por força do princípio da reserva legal (37, CRFB/88), os atos administrativos praticado com
fundamento nela também devem ser anulados.
Cabe registrar que a concessão de licença ambiental única e de licença de operação possuem procedimentos
substancialmente distintos, havendo, inclusive, a possibilidade de exigência de estudo de impacto ambiental nesta
última (EIA/RIMA). Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal também declarou a inconstitucionalidade
material da lei complementar estadual, por ofensa ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado (art. 225, caput, CRFB/88). Por isso, a análise da possibilidade de substituição da LAU por L.O. deve
ser criteriosa, feita caso a caso.
Mais recentemente, diante de nova investida da Associação de Produtores Rurais de Soja (APROSOJA), do
Instituto Defenda-se Contra as Ilegalidades do Estado e de outros empreendedores rurais
, que, por via de Mandados de Segurança impetrados perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá em face
do Secretário Estadual de Meio Ambiente (MS nº 0000190-70.2021.8.0.0000; 0000286085021.8.03.0000; 000014566.2021.8.03.0000), o Procurador Geral da República ajuizou perante Supremo Tribunal Federal (STF) a
Reclamação nº 46.236 para impedir a concessão de modulação da decisão preferida na ADI que julgou
inconstitucional a retro mencionada LAU.
Na Reclamação nº 46.236 – Amapá, o Ministro Alexandre de Morais, concedeu liminar reafirmando a competência
da Corte Suprema brasileira e, impedindo que, por meio de via indiretas, a renovação de debate sobre a LAU.
Por outro lado, resta mantida a competência da Justiça Federal para a execução da sentença proferida nos Autos
da Ação Civil Pública (Processo nº 10330-44.2016.4.01.3100), originariamente ajuizada pelo Ministério Público
Estadual perante o juízo da 2ª Vara Cível e de Fazenda Pública do Município de Macapá. Referida decisão, em
relação às LAU, emitiu comando para impedir a emissão de novas licenças ambientais sobre terras públicas da
União, até que transcorra a transferência preconizada pelo art. 14, do ADCT/CRFB.
A par desse contexto jurídico e da afirmação das competências do Supremo Tribunal Federal (modulação da
validade das LAU) e da Justiça Federal (proibição de novas licenças ambietnais sobre terras públicas da União),
não se reconhece atribuição do Ministério Público Estadual para atuar em causas que tenham – como o caso das
que se apresentam – como pano de fundo a concessão de LAU a produtores rurais de grãos em regime de
commodities.
Ademais, pelo que informou o Ministério Público Federal, há diversas ações que questionam e buscam a
responsabilização pela ocupação ilícita de terras públicas e concessão de licenças ambientais possivelmente
fraudulentas, inclusive com o acompanhamento de inquéritos policiais, na seara da competência federal.
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Registre-se, ad argumentandum, que casos mencionados – a par da ampla atuação dos Ministérios Públicos
Estadual e Federal – não deixarão de ter a atuação do Parquet e, em frente a uma hipótese de incompetência
superveniente da Justiça Federal, retornarão os autos à tutela estadual. Assim, nada adianta a manutenção, em
duplicata de procedimentos investigatórios. Ao contrário: o risco de conflitos desnecessários e choques
interinstitucionais é que devem ser evitados.
Diante do exposto, havendo processo judicial em curso na Justiça Federal (10330-44.2016.4.01.3100), definindo o
Supremo Tribunal Federal de que o tema das LAU não admite modulação pela Justiça Estadual (Rcl. Nº 46.236Amapá) e havendo investigação sobre o mesmo tema em curso no Ministério Público Federal (litispendência) e
Polícia Federal, determino o arquivamento de todos os procedimentos que tratam da emissão de LAU e de seus
efeitos no mundo fático.
Macapá, 27 de Abril de 2021
MARCELO MOREIRA DOS SANTOS
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
Assinado eletronicamente por MARCELO MOREIRA DOS SANTOS, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 28/04/2021, às
10:27:03, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

EDITAL Nº 0000301-16.2016.9.04.0001

Edital
EDITAL Nº 004/2021 – 2ªPRODEMAC
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por meio da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente,
Conflitos Agrários (PRODEMAC), no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no artigo 129, II,
da Constituição Federal, artigos 6º, XX, e 13, da Lei Complementar Federal nº. 75/1993, artigos 27 e 80 da Lei
Federal nº. 8.625/1993, e
CONSIDERANDO que foram esgotadas as diligências desta Promotoria de Justiça para o convencimento da
existência de elementos que justifique a propositura de ação civil pública;
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 10, § 1º da Resolução nº 23/2007 do CNMP e 58, §1° da Resolução nº
002/2018-CPJ;
CONSIDERANDO a impossibilidade de dar ciência a parte reclamante devido a excepcionalidade gerada pela
Pandemia do Covid-19;
RESOLVE:
DAR CIÊNCIA DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil
n° 0000301-16.2016.9.04.0001, n° 0001119-31.2017.9.04.0001, nº 0003204-53.2018.9.04.0001,
nº 0001099-40.2017.9.04.0001, nº 0001098-55.2017.9.04.0001 e nº 0000024-51.2017.9.04.0005,
a Comissão da Pastoral da Terra.
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Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá.
Afixe-se no átrio desta Promotoria de Justiça.
Cumpra-se.

Macapá, 28 de Abril de 2021
MARCELO MOREIRA DOS SANTOS
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por MARCELO MOREIRA DOS SANTOS, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 28/04/2021, às
11:44:43, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

- COORDENAÇÃO DO COMPLEXO CIDADÃO - ZONA NORTE
PORTARIA Nº 0000001/2021-CCZN

REGULAMENTAÇÃO DAS NORMAS DO ESTACIONAMENTO DO COMPLEXO CIDADÃO ZONA NORTE DE
MACAPÁ

Pela presente PORTARIA, a Coordenação do Prédio do Complexo Cidadão Zona Norte de Macapá, por meio do
Promotor de Justiça e Coordenador do Prédio vem ESTABELECER E REGULAMENTAR, as normas normas
preliminares do Estacionamento Interno, para observância e cumprimento de todos que dele se utilizar nos
seguintes termos:
1.

O estacionamento está devidamente dividido e sinalizado com placas e marcações (verticais e horizontais)
com observância de ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO para MEMBROS, SERVIDORES, CARROS
OFICIAIS, MOTOS E VISITANTES, que deve ser observado e respeitado por todos que adentrarem
motorizados no espaço interno deste prédio.
2.

O espaço com as vagas com coberturas destinadas aos MEMBROS das unidades ministeriais sediadas no
prédio são exclusivas e não devem ser ocupadas ainda que estejam vagos, salvo autorização da
Coordenação do Prédio e/ou da Administração Superior.
3.

O espaço com as vagas com cobertura destinadas aos VEÍCULOS OFICIAIS são exclusivas das unidades
sediadas no prédio e não devem ser ocupadas por veículos particulares ou de outras unidades ainda que
estejam vagos.
3.1.Os Veículos Oficiais de outras unidades ministeriais e de órgãos públicos diversos poderão
ocupar/estacionar nas vagas no espaço destinado a VISITANTES, dentro do período de expediente.
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3.2. Caberá aos motoristas/oficiais de diligências e demais motoristas autorizados de cada unidade
ministerial ocupar/estacionar somente nas vagas com cobertura destinadas exclusivamente aos VEÍCULOS
OFICIAIS das unidades sediadas neste prédio, sendo vedado estacionar noutro espaço, salvo se não tiver
vaga suficiente.
3.3.A permanência de veículos de outras unidades ministeriais não sediadas no prédio, fora do horário de
expediente, deverão ser comunicadas pelo condutor a Coordenação do Prédio e ao Setor de Transporte
para conhecimento e controle.
4.

O espaço com as vagas com cobertura destinadas aos SERVIDORES (EFETIVOS, COMISSIONADOS,
CEDIDOS E COLABORADORES) são exclusivas e devem ser ocupadas nos limites das faixas amarelas.
4.1. Não sendo suficiente o espaço com vagas com coberturas a todos os SERVIDORES (EFETIVOS,
COMISSIONADOS, CEDIDOS E COLABORADORES) lotados nas unidades sediadas neste prédio,
poderão ocupar/estacionar nas vagas no espaço destinado a VISITANTES.
5. O espaço com as vagas com cobertura destinadas as PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS não
devem ser ocupadas ainda que estejam vagas, sendo proibida o uso por pessoas que não se enquadrem
nestas condições.
6.O espaço com as vagas com cobertura destinadas a MOTOCICLETAS serão ocupadas pelos servidores,
não sendo suficiente poderão ocupar/estacionar nas vagas no espaço destinado a VISITANTES, sendo
vedado estacionar nas demais vagas e faixas divisórias destas.
7.É vedado o estacionamento de veículos oficiais e particulares fora do espaço e vagas delimitadas, salvo
para realizar o embarque e desembarque de pessoas, bens e materiais diversos, desde que não atrapalhe o
fluxo de pessoas e demais veículos.
8.O controle e orientação no estacionamento dos veículos no prédio do Complexo Cidadão Zona Norte de
Macapá ficará sob a responsabilidade e controle diária do colaborador da guarita e do policial militar em
serviço na sala de monitoramento local.
9. Por fim, restam definidas a normas internas para o estacionamento na área interna do prédio do
COMPLEXO CIDADÃO ZONA NORTE DE MACAPÁ, sendo que omissões e melhorias ao presente poderão
ser editadas oportunamente.

Macapá-AP, 23 de abril de 2021

André Luiz Dias Araújo
Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ DIAS ARAUJO, COORDENADOR DO COMPLEXO CIDADÃO ZONA NORTE
, em 28/04/2021, às 14:22:14, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006
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PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTANA
-DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO; DA CIDADANIA E DO CONSUMIDOR
Portaria nº 0000037/2021-PJDPPCC

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por seu Promotor de Justiça abaixo assinado, titular da
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA CIDADANIA E DO CONSUMIDOR
DE SANTANA, 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 que a Processo Extrajudicial Eletrônico 0001140-96.2020.9.04.0002 foi instaurada há mais de 30
(trinta) dias, sem que tenham sido concluídas as apurações dos fatos;
CONSIDERANDO que a presente notícia de fato tem por objeto apurar denúncia sobre a precariedade da
prestação de serviços da empresa de transporte coletivo Sião Thur e requer o aprofundamento das informações,
com vistas à adoção de eventuais providências judiciais ou extrajudiciais,
DETERMINO:
1. Converter em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO a presente Processo Extrajudicial Eletrônico;
2. Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
3. Comunique-se a instauração do procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Amapá
e Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Amapá;
Após, retornem os autos.
Prazo de conclusão: PRAZO 1 (um) ano, conforme previsão do art. 13º da Resolução nº002/2018-CPJ.
Santana-AP, 22 de Março de 2021.

Anderson Batista de Souza
Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por ANDERSON BATISTA DE SOUZA, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 22/03/2021, às
12:05:49, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006
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Edital nº 0000001-95.2021.8.03.0002 - Santana

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por seu Promotor de Justiça abaixo assinado, titular da
Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, da Cidadania e do Consumidor de Santana - Amapá, no
uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial das funções institucionais previstas no art. 129 da
Constituição Federal e Resolução n. 174/2018 do Conselho Nacional do Ministério Público e Resolução
nº 002/2018 do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Amapá.
CONSIDERANDO a notícia trazida pelo morador da Ilha de Santana, o Sr. Geuvam Castelo, quando a falta de
energia elétrica frequente na região;
CONSIDERANDO que o artigo 8, inciso II da Resolução n. 174/2018-CNMP e artigo 9º da Resolução nº 002/2018CPJ-MPAP, determinam a instauração de procedimento administrativo, quando o fato exigir acompanhamento e
fiscalização, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
DETERMINO:
1. Converter a Notícia de Fato nº 0000408-81.2021.9.04.0002 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo por
objeto esclarecer os motivos quanto a falta de energia elétrica na Ilha de Santana, no dia 19.03.2021.
2. Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá.
Após, retornem os autos.
Santana-AP, 28 de Abril de 2021.

Anderson Batista de Souza
Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por ANDERSON BATISTA DE SOUZA, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 28/04/2021, às
09:11:29, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR
-COMARCA DE OIAPOQUE

Portaria Nº 0000006/2021-1aPJO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por seu Promotor de Justiça abaixo assinado, titular
da 1 PJO, 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 que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 129 da CF), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública quantos aos princípios da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo 37 da CF);
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CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a apuração dos fatos narrados pelo reclamante, quanto
a obras de uma unidade do SAMU ;
CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público,
sendo o procedimento administrativo destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de cunho permanente ou
não, de fatos, instituições, e políticas públicas, assim como outros procedimentos não sujeitos a inquérito civil e o
procedimento preparatório refere-se ao procedimento formal, prévio ao Inquérito Civil, que visa à apuração de
elementos de identificação dos investigados ou do objeto (artigo 9º da Lei nº 7.347/85 e artigo 2º, §§ 4º a 7º, da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007 – CNMP);
RESOLVE instaurar o presente Procedimento Administrativo, com a finalidade (OBJETO) de acompanhar
os fatos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, no sentido de acompanhar obras na unidade do
SAMU, para tanto:
RESOLVE:
1. Instaure-se Procedimento Administrativo com o objeto acima delineado;
2. Registre-se em meio eletrônico;
3. Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Amapá e à Corregedoria-Geral do

4.
5.
6.
7.

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;
Aguarde-se o prazo de resposta ao ofício já enviado.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. Expedientes necessários.
Prazo: 01 ano, prorrogável.
Oiapoque, 23 de Abril de 2021
EDUARDO KELSON FERNANDES DE PINHO
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por EDUARDO KELSON FERNANDES DE PINHO, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em
23/04/2021, às 14:32:37, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

-COMARCA DE TARTARUGALZINHO
Processo Extrajudicial Eletrônico Nº 0000307-06.2019.9.04.0005

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 0000307-06.2019.9.04.0005, que
apura os motivos para o suposto funcionamento sem paridade dos membros do conselho, bem como informações
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acerca da: a) suposta falta de prestação de contas acerca da construção do Posto de Saúde da Comunidade Nova
Vida, haja vista a falta de conclusão da obra e; b) suposta compra de camisas superfauradas para campanha de
vacinação no corpo do Pregão nº. 11/2019 - PMT;
E CONSIDERANDO que o despacho anterior elaborou determinações ainda não cumpridas pela Secretaria;
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) Reitere-se o Ofício de ordem #58;
4) Publique-se,
5) Cumpra-se.
Prazo para conclusão deste ICP: 1 ano.
Tartarugalzinho, 15 de Abril de 2021
SAULLO PATRICIO ANDRADE
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por SAULLO PATRICIO ANDRADE, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 15/04/2021, às 10:53:14,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000020/2021-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; Art. 49, I, da Lei Complementar Estadual nº 079/2013,
Considerando as Resoluções nºs. 174/2017 - CNMP e 002/2018 - CPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis,
inerente a situação de risco de menor de idade, realizada no Processo Extrajudicial Eletrônico nº 000020802.2020.9.04.0005, nos termos do art. 8º, III da Resolução nº. 174/2017 - CNMP:
RESOLVE:
1. Instaurar o presente Procedimento Administrativo cujo objeto é apurar a notícia de situação de risco

vivida por duas idosas, provocada por familiar convivente na mesma residência das protegendas;
2. Registre-se em meio eletrônico;
3. Comunique-se ao Conselho Superior e CAO da respectiva matéria; com cópia da presente portaria;
4. Publique-se no Diário Oficial eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
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5. Após, novamente conclusos para melhor análise sobre a necessidade de manejo de medidas de proteção;
6. Cumpra-se.
7. Prazo: 1 ano.

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 18:09:06,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000022/2021-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. 0000185-56.2020.9.04.0005 não foram suficientes
para firmar o convencimento sobre o irregularidades concernente a irregularidades a duplicidade de contratos
administrativos para o mesmo objeto licitatório;
RESOLVE:
1. INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face Município de Tartarugalzinho, Secretaria Municipal de
Infraestrura, Obras e Serviços, ex-gestor municipal: Rildo Oliveira - objetivando apurar, no prazo de 1 ano
, supostas irregularidades na em contratos relativos aos serviços de instalação de iluminação pública no município
de Tartarugalzinho;
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;
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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 e ao CAO respectivo;
6. PUBLIQUE-SE no Diário Oficial eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
7. Após, novamente conclusos para análise do feito.
8. Cumpra-se.
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 18:50:24,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

SECRETARIA-GERAL
-GABINETE DA SECRETARIA-GERAL
Procedimento de Gestão Administrativa Nº 20.06.0000.0000766/2021-42

Despacho
DECISÃO
Acolhendo o Parecer Jurídico n° Parecer nº 079/2021-ASSJUR, acostado nos autos [#50], que passa a fazer
parte da presente decisão, e estando os autos, formalmente em ordem, e tendo em conta que foi oportunizada
defesa prévia à empresa, DECIDO aplicar as sanções de: 1) “suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração do Estado do Amapá, e descredenciamento nos
sistemas semelhantes ao SICAF mantidos pelo Estado do Amapá, pelo prazo de 1 (um) ano e; 2) multa
compensatória no valor de R$ 31,50 (trinta e um reais e cinquenta centavos), isto é, 5% (cinco por cento)
sobre o valor total da Nota de Empenho à empresa VIVIANE APARECIDA DE BARROS AMARAL - ME
, com fulcro, respectivamente, no artigo 7º, da Lei nº 10,520/2002 e 87, II, da Lei nº 8.666/93 c/c a CLÁUSULA III DAS PENALIDADES, item 3.1, “b.2”, da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020, evento # 46, em razão da
inexecução total do contrato, decorrente do PREGÃO Eletrônico nº 009/2020, evento # 44, mediante o Sistema de
Registro de Preços, por ser medida pedagógica mais moralizadora frente à conduta da empresa apurada nestes
autos.
A Secretaria desta Secretaria-Geral do MP-AP deverá:
1) Providenciar a publicação desta decisão no Diário Eletrônico do MP-AP;
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2) Intimar a empresa da presente decisão, informando-a de que dispõe do prazo 5 (cinco) dias para apresentação
de RECURSO, nos termos do art. 109, “f”, da Lei nº 8.666/93;
3) Após o decurso do prazo para RECURSO, sem manifestação, ou após, se o julgamento for tido por
improcedente, à CPL para os registros pertinentes;
4) Em seguida, comunique-se a Fiscalização do Contrato (da Administração).
5) Finalmente, arquivem-se os autos conforme o costume.
Cumpram-se as determinações.

Macapá, 28 de Abril de 2021
ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO
SECRETÁRIO(A) GERAL

Assinado eletronicamente por ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO, SECRETÁRIO(A) GERAL , em 28/04/2021,
às 11:59:36, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

PORTARIA N° 253/2021 - SG/MP-AP, de 27 de abril de 2021
O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Portaria nº 246/2001-GAB/PGJ de 06 de abril de 2001, alterada pela Portaria 0046/2013GAB/PGJ de 31 de janeiro de 2013 e Portaria nº 229/2005-GAB/PGJ, de 25 de julho de 2005,
CONSIDERANDO a solicitação constante no Memorando nº 0000053/2021-ASSMIL, datado de 27/04/2021, nos
autos do Processo 0001450/2021-04;
CONSIDERANDO a Portaria nº 202/2021-SG/MP-AP, de 17/03/2021, que designou os servidores a se
deslocarem até o município de Ferreira Gomes;
RESOLVE:
I- SUBSTITUIR a servidora JOSELE ATHAYDE DE ALMEIDA, Matricula 40440 pelo servidor MARCIO BORGES
MATOS, Matrícula 40388, na Portaria nº 202/2021-SG/MP-AP.
II - ALTERAR a data do deslocamento de 18/03/2021 para o dia 30/04/2021, na Portaria nº 202/2021-SG/MP-AP.

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 27 de abril de 2021
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ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO
Secretário Geral

Assinado eletronicamente por ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO, Secretário Geral, em 28/04/2021 às 11:53:46, 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 PORT175661445608976FA3CB58

PORTARIA N° 254/2021 - SG/MP-AP, de 28 de abril de 2021
O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Portaria nº 246/2001-GAB/PGJ de 06 de abril de 2001, alterada pela Portaria 0046/2013GAB/PGJ de 31 de janeiro de 2013 e Portaria nº 229/2005-GAB/PGJ, de 25 de julho de 2005,
CONSIDERANDO a solicitação constante no Memorando nº 0000100/2021-PJVJ, de 26/04/2021, nos autos do
PGA nº 0000099/2021-23;
RESOLVE:
SUSPENDER, por necessidade de serviço, as férias regulamentares do servidor GILMAR TARGINO DE
OLIVEIRA DINIZ, TECNICO MINISTERIAL, Matricula 50279, atualmente exercendo a Função Gratificada de
CHEFE DE SECRETARIA, lotado na PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE VITÓRIA DO JARI,
concedidas para 11/05/2021 a 30/05/2021, referentes ao período aquisitivo 2019/2020, conforme Portaria nº
191/2021-GP/MP-AP, de 11/03/2021, para usufruto em data oportuna.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 28 de abril de 2021

ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO
Secretário Geral

Assinado eletronicamente por ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO, Secretário Geral, em 28/04/2021 às 12:15:13, 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 PORT66267868560897C017A5E4

Assinado eletronicamente por IDELMIR TORRES DA SILVA, , em 29/04/2021, às 13:39:08, 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 DIAR1989320571608AE12CE1477

