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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
-GABINETE DA PROCURADORIA GERAL
PORTARIA N° 430/2021 - GAB-PGJ/MP-AP, de 30 de abril de 2021
O CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 0308/2010-GAB/PGJ, de 24 de setembro de 2010,
CONSIDERANDO a solicitação constante nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº
20.06.0001.0000994/2021-79;
CONSIDERANDO o Atestado de Licença Médica, exarado pela Dr. Max Pinto da Costa da Rocha, CRM-PR 1507,
constante no evento #06, dos autos;
RESOLVE:
HOMOLOGAR, no período de 12 a 16/04/2021, a Licença para Tratamento de Saúde da Dra. MARIA DO
SOCORRO PELAES BRAGA, Promotora de Justiça de entrância final, nos termos do Artigo n° 134, Inciso I, da
Lei Complementar Estadual nº 073/2013.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 30 de abril de 2021

JOAO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN
Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça
Assinado eletronicamente por JOAO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN, Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, em 03/05/2021 às 14:46:13, 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 PORT135276081609036E5EA536

PORTARIA N° 434/2021 - GAB-PGJ/MP-AP, de 03 de maio de 2021
O CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 0308/2010-GAB/PGJ, de 24 de setembro de 2010,
CONSIDERANDO que é de grande relevância o plantão ministerial, não necessariamente para atender às
demandas perante o Poder Judiciário, fora do expediente forense, mas, sobretudo, para garantir a ordem jurídica,
atender ao público em casos de urgência e, assim evitar o perecimento de direitos individuais indisponíveis e da
própria coletividade, em situação que legitimem a atuação do Ministério Público;
CONSIDERANDO que é dever funcional de todos os Membros do Ministério Público "atender aos interesses, a
qualquer momento, nos casos de urgência", nos precisos termos do art. 43, inc. XIII, da Lei nº 8.625 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público-LONMP), de 12 de fevereiro de 1993;
CONSIDERANDO a Recomendação nº 5, de 6 de agosto de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público CNMP;
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CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 008/2015-CPJ, que dispõe sobre o Plantão dos Promotores de
Justiça do Ministério Público do Estado do Amapá, após o expediente forense, aos sábados, domingos e feriados;
RESOLVE:
I - DESIGNAR os Promotores de Justiça, constantes desta Portaria, para cumprirem os plantões em epígrafe, no
período de 03 a 30/05/2021, passível de adequação com apresentação à Procuradoria-Geral de Justiça de
sugestão de permuta, ante a impossibilidade de atuação nos dias estabelecidos.
II - RECOMENDAR aos Promotores de Justiça ora designados, que comuniquem as Secretarias das Promotorias
de Justiça e do Fórum, os telefones de plantão.

1º NÚCLEO - Promotoria de Justiça de Laranjal do Jari - TEL:98134.0809
03/05/2021 a 09/05/2021

SAMILE SIMOES ALCOLUMBRE DE BRITO

10/05/2021 a 16/05/2021

BENJAMIN LAX

17/05/2021 a 23/05/2021

FABIANO DA SILVEIRA CASTANHO

24/05/2021 a 30/05/2021

CLARISSE LINDANOR ALCANTARA LAX

1º NÚCLEO - Promotoria de Justiça de Vitória do Jari - TEL:3322.1190
03/05/2021 a 09/05/2021

SAMILE SIMOES ALCOLUMBRE DE BRITO

10/05/2021 a 16/05/2021

BENJAMIN LAX

17/05/2021 a 23/05/2021

FABIANO DA SILVEIRA CASTANHO

24/05/2021 a 30/05/2021

CLARISSE LINDANOR ALCANTARA LAX

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 03 de maio de 2021

JOAO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN
Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça

Assinado eletronicamente por JOAO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN, Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, em 03/05/2021 às 14:46:18, 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 PORT1994856757609036EA0DBBB

PORTARIA N° 435/2021 - GAB-PGJ/MP-AP, de 03 de maio de 2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das
suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto nos artigos 2º, inciso IV, e 50, inciso I, letra "f", da Lei
Complementar Estadual nº. 0079, de 27 de junho de 2013,
CONSIDERANDO a solicitação constante nos autos do PGA nº 0000033/2021-37;
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RESOLVE:
SUSPENDER, a pedido da Dra. CHRISTIE DAMASCENO GIRÃO, Promotora de Justiça entrância inicial, as férias
regulamentares do 1º período aquisitivo de 2021, concedidas pela Portaria nº 324/2021-GAB/PGJ, no período de
03 a 22/05/2021, para usufruto posterior.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 03 de maio de 2021

IVANA LUCIA FRANCO CEI
Procuradora-Geral de Justiça

Assinado eletronicamente por IVANA LUCIA FRANCO CEI, Procuradora-Geral de Justiça, em 03/05/2021 às 14:30:39, 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 PORT6443928866090333FE4703

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MACAPÁ
-URBANISMO, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE URBANA, EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS

Inquérito Civil Nº 0001166-10.2014.9.04.0001

Despacho
1. Cumprir na integra a manifestação de mov. 150, notificando o reclamante para eventual recurso contra a
promoção de arquivamento no prazo de 10 dias.
2. Caso esteja em local desconhecido, notificar via Diário Eletrônico.

Macapá, 14 de Abril de 2021
ANDRE LUIZ DIAS ARAUJO
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ DIAS ARAUJO, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 14/04/2021, às 20:27:36, Ato
Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006
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- 2ª DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO; DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA E DAS FUNDAÇÕES
Processo Extrajudicial Eletrônico Nº 0002189-44.2021.9.04.0001

Despacho
Cuida a espécie de Notícia de Fato instaurada a partir de reclamação formulada por meio do Sistema de Ouvidoria
do MPAP, noticiando possível ilegalidade em progressões funcionais concedidas pela Secretaria de Estado da
Administração ao servidor público estadual CLÉCIO LUIS VILHENA VIEIRA por meio da Portaria nº 0509/2021SEAD.
Segundo narra o reclamante, enquanto muitos professores recorrem ao Poder Judiciário para obtenção de
progressão funcional, foi concedido ao reclamado, ex-Prefeito do Município de Macapá, de uma só vez, 07 (sete)
progressões funcionais.
A presente reclamação é instruída com cópia da Portaria nº 0509/2021-SEAD.
No caso em epígrafe, de início, afastou-se possível dano ao erário, pois, consoante portaria anexada aos
presentes autos (Portaria nº 0509/2021-SEAD), as progressões foram concedidas sem efeito financeiro.
Diante disso, restou, tão somente ao Parquet, verificar a legalidade do questionado ato administrativo.
Nesse sentido, solicitou-se diversas informações e documentos à Secretaria de Estado da Administração
(SEAD/AP), consoante Despacho presente no evento #03.
Em resposta, foi encaminhado o Ofício nº 130101.0076.0277.0434/2021-GAB/SEAD, o qual remeteu cópia do
processo administrativo referente às progressões funcionais concedidas ao servidor CLÉCIO LUIS VILHENA
VIEIRA, bem como dos atos normativos que as fundamentaram, quais sejam, Decreto nº 0533, de 12 de fevereiro
de 2020, Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993, Lei nº 0949, de 23 de dezembro de 2005.
Além disso, é informado que, após a regulamentação da progressão funcional em 2020 e a implantação do módulo
de progressão dentro do sistema SIGRH em março do corrente ano, foi possível conferir uma maior agilidade na
concessão das progressões solicitadas, pois muitas atividades anteriormente realizadas de maneira manual foram
automatizadas pelo referido sistema, como o levantamento dos quesitos necessários para a concessão da
progressão.
É o breve relatório.
Conforme exposto, não há falar em dano ao erário no caso em epígrafe, pois as progressões funcionais
concedidas por meio da Portaria nº 0509/2021-SEAD são desprovidas de efeito financeiro.
Concernente a legalidade desse ato administrativo, constata-se, a princípio, que encontra-se fundamentado nos
atos normativos aplicáveis à espécie.
Nesse contexto, destaca-se o artigo 9º do Decreto nº 0533/2020, o qual garante a concessão de progressão
funcional ao servidor afastado para o exercício de mandato eletivo.
Por derradeiro, em relação a celeridade na concessão das progressões funcionais do servidor CLÉCIO LUIS
VILHENA VIEIRA, a Administração Pública estadual assevera que, a partir do mês de março do corrente ano,
houve a automatização desses processos por meio do sistema SIGRH, tornando-os menos morosos e realizados
por meio eletrônico.
Ante ao exposto, não se vislumbra lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério
Público, razão pela qual determino o arquivamento dos autos em epígrafe, com fundamento no art. 6º, inciso I,
da Resolução nº 002/2018-CPJ/MPAP.
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Considerando a ocultação dos dados do reclamante, encaminha-se cópia do presente Despacho à Ouvidoria-geral
do MPAP para cientificação do reclamante, em cumprimento ao §1º do art. 6º da Resolução nº 002/2018CPJ/MPAP.
Determino, ainda, o levantamento do sigilo deste feito, uma vez que todos os documentos juntados aos autos são
públicos e de acesso irrestrito, submetidos, portanto, ao princípio da publicidade.
Providencie a Secretaria o necessário.
Macapá, 03 de Maio de 2021
LAERCIO NUNES MENDES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
Assinado eletronicamente por LAERCIO NUNES MENDES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 03/05/2021, às 11:24:14, Ato
Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

- 4ª DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO; DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA E DAS FUNDAÇÕES
Portaria Nº 0000001/2021-PRODEMAP4ª

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por seu Promotor de Justiça titular da 2ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA E DAS FUNDAÇÕES
, no cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, e, 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 trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir de reclamação formulada por
LUIZ ADILSON MENEGAZZO, mediante o sistema da ouvidoria do MP-AP, noticiando que a empresa
MENEGAZZO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA (CNPJ nº 17.812.882/0001-92)
forneceu medicamentos para o Estado do Amapá há mais de 03 (três) anos e até a presente data não recebeu
qualquer pagamento;
CONSIDERANDO que os pagamentos realizados pelos Entes Públicos devem seguir uma ordem cronológica de
liquidação de empenhos, a fim de não haver a preferência a determinados fornecedores em detrimento de outros;
CONSIDERANDO que as inobservâncias à legislação, ou até mesmo atraso injustificado no pagamento dos
empenhos, podem, eventualmente, configurar ato de improbidade administrativa;
CONSIDERANDO que os fatos em questão estão a ensejar acurada apuração, já que a denúncia formulada na
Ouvidoria-Geral deste Parquet aponta possível direcionamento de licitação a determinadas empresas;
CONSIDERANDO a presença de possível ato de improbidade administrativa, o qual deve ser apurado por meio de
procedimento de investigação, consoante preconiza o artigo 12 da Resolução nº 002/2018-CPJ/MPAP;
CONSIDERANDO que o prazo o prazo regulamentar do presente Procedimento Preparatório foi extrapolado sem
que tenham sido concluídas as apurações dos fatos nele veiculados;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de regularizar a classe do presente procedimento, a fim de empreender
investigações com vistas à possível responsabilização de agentes públicos e/ou servidores na eventual frustração
da licitude dos processos licitatórios;
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CONSIDERANDO que tais condutas violam os princípios constitucionais da moralidade, da legalidade e da
eficiência administrativa (CF/88), bem como constituem atos de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92);
CONSIDERANDO as disposições legais e normativas compreendidas nas Resoluções nº 023/2007-CNMP e nº
002/2018-CPJ/MP-AP;
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com fundamento na Resolução nº 002/2018-CPJ/MPAP, tendo como
objeto a apuração de possíveis ilegalidades quanto ao direcionamento de licitação a determinadas
empresas e eventual frustração da licitude dos processos licitatórios;
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 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, que atribui ao Ministério
Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção do patrimônio público.
DETERMINO:
1. A instauração de Inquérito Civil, com fundamento na Resolução nº 002/2018-CPJ/MPAP, tendo como objeto a
apuração de possíveis ilegalidades aponta possível direcionamento de licitação a determinadas empresas e a
apuração de eventual frustração da licitude dos processos licitatórios;
2. A Publicação desta Portaria no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
3. A designação da servidora comissionada MONIQUE CARNAÚBA CORDEIRO DE ANDRADE, para funcionar
como secretária, que será substituída, em sua ausência, por outro(a) servidor(a), preferencialmente do quadro de
carreira do Ministério Público do Estado do Amapá;
4.Comunique-se a instauração do procedimento ao Egrégio Conselho Superior e a Corregedoria- Geral do
Ministério Público do Estado do Amapá;
5.Adoção das seguintes diligências: a) Oficie-se à Secretaria de Estado da Saúde requisitando no prazo de 10
(dez) dias, que informe se existe alguma pendência de pagamento à empresa MENEGAZZO COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, de CNPJ nº 17.812.882/0001-92, no período de 2016 até a presente
data, devendo encaminhar, caso exista, as notas de empenho, ordem bancária, as notas fiscais referentes a
eventuais fornecimentos, contrato, bem como a justificativa pelo atraso no pagamento; b) encaminhe-se ao LABLD, por intermédio da CAIMP, solicitação de apoio no sentido de localizar junto às fontes abertas, informações
sobre contratos, notas de empenho, pagamento etc... referentes à empresa mencionada no item a, no período de
2016 até a presente data
6.Cumpra-se.
Macapá, 28 de Abril de 2021
AFONSO GOMES GUIMARAES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por AFONSO GOMES GUIMARAES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 29/04/2021, às 12:09:33,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006
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- DEFESA DA EDUCAÇÃO
Portaria Nº 0000051/2020-PJDE/MPAP
(Processo Extrajudicial Eletrônico nº 0007050-44.2019.9.04.0001)
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, junto à
Secretaria Municipal de Macapá - SEMED/PMM, o acompanhamento da manutenção predial da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Caetano Dias Tomaz, no tocante à reestruturação do sistema elétrico.
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.
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Macapá, 12 de Maio de 2020
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 12/05/2020, às 10:08:03,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000073/2021-PJDE/MPAP
(Procedimento Extrajudicial Eletrônico nº 0002648-80.2020.9.04.0001)
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 Municipal de Educação de Macapá - SEMED/PMM
, das questões envolvendo os conflitos interpessoais que estariam sendo levados a efeito no âmbito da
EMEF EUNICE DAS CHAGAS FERNANDES DE SOUZA;
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.
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Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá.
Cumpra-se.
Macapá, 07 de Abril de 2021
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 07/04/2021, às 11:11:45,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000110/2021-PJDE/MPAP
(Procedimento Extrajudicial Eletrônico nº 0002718-05.2017.9.04.0001)
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:
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01) REGULARIZAR, por intermédio desta Portaria, Procedimento Administrativo, que tem por objeto o
acompanhamento, junto à Secretaria de Estado de Educação do Amapá - SEED/GEA, das prestações de
contas do CX. ESC. PROF.ELCY RODRIGUES LACERDA;
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, 14 de Abril de 2021
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 14/04/2021, às 13:11:17,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000135/2021-PJDE/MPAP
(Procedimento Extrajudicial Eletrônico nº 0006577-24.2020.9.04.0001)
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);
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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 o acompanhamento, junto à Secretaria de Estado da Educação do Amapá - SEED/GEA
, da apuração dos motivos da suposta ausência de pagamento dos salários do(a) RECLAMANTE referentes ao
período em que trabalhou sob o regime de contratação temporária para a mantenedora estadual;
02) DESIGNAR o(a) Senhor(a) MARIA CLARA PACHECO SOUZA, que funcionará como Secretário(a);
03) ATENTE-SE ao integral cumprimento das determinações constantes no despacho exarado à ordem #03 do
Paginador Eletrônico;
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, 30 de Abril de 2021
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 30/04/2021, às 15:44:54,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000136/2021-PJDE/MPAP
(Processo Extrajudicial Eletrônico nº 0007737-84.2020.9.04.0001)
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 art. 9º da Resolução nº. 174/2017 - CNMP preleciona que o Procedimento Administrativo
será instaurado por meio de portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o
princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que ao Procedimento Administrativo fora estipulado prazo de 1 (um) ano, para conclusão, bem
como a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da
imprescindibilidade da realização de outros atos, nos termos do art. 11 da Resolução nº. 174/2017 - CNMP;
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 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ-UEAP/AP, das questões
envolvendo (...) A PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS DE PROFESSORES DA UEAP QUE VENCEM EM.05.10
;
02) DESIGNAR o(a) Senhor(a) MARIA CLARA PACHECO SOUZA, que funcionará como Secretário(a);
03) ATENTE-SE ao integral cumprimento do despacho exarado na ordem #03 do Paginador Eletrônico;
04) 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:
7. 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;
8. 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;
(...)
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 02/09/2021, 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, 03 de Maio de 2021

ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 03/05/2021, às 10:36:16,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006
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Portaria Nº 0000137/2021-PJDE/MPAP
(Processo Extrajudicial Eletrônico nº 0007597-50.2020.9.04.0001)
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 art. 9º da Resolução nº. 174/2017 - CNMP preleciona que o Procedimento Administrativo
será instaurado por meio de portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o
princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil;
CONSIDERANDO que ao Procedimento Administrativo fora estipulado prazo de 1 (um) ano, para conclusão, bem
como a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da
imprescindibilidade da realização de outros atos, nos termos do art. 11 da Resolução nº. 174/2017 - 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 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACAPÁ/PMM
não está completo (...) retirou os professores que estavam ministrando as aulas via internet; c) A gestora escolar
informou que os profissionais do pro labore não podem mais ministrar aulas na referida escola; das questões
envolvendo (...);
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02) DESIGNAR o(a) Senhor(a) MARIA CLARA PACHECO SOUZA, que funcionará como Secretário(a);
03) ATENTE-SE ao integral cumprimento do despacho exarado na ordem #04 do Paginador Eletrônico;
04) 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:
7. 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;
8. 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);
(...)
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;
(...)
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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 03/05/2022, 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, 03 de Maio de 2021
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 03/05/2021, às 11:31:51,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000138/2021-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);
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo imprescinde da confecção da competente Portaria de
instauração;
RESOLVE:
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01) INSTAURAR, por intermédio desta Portaria, Procedimento Administrativo, que terá por objeto o
acompanhamento, junto à DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO AOS CRIMES PRATICADOS
CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE (DERCCA) e, também, junto à rede privada de ensino, das questões
envolvendo, respectivamente, os fatos narrados nos autos e o Atendimento Educacional de nova matrícula do(a)
RECLAMANTE;
02) DESIGNAR o(a) Senhor(a) ANNY CAROLINA BARROS OLIVEIRA, 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 um ano, ou seja, em
03/05/2022, 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, 03 de Maio de 2021
ROBERTO DA SILVA ALVARES
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
Assinado eletronicamente por ROBERTO DA SILVA ALVARES, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 03/05/2021, às 14:53:37,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

- INFÂNCIA E JUVENTUDE
Portaria Nº 0000066/2021-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 0002427-63.2021.9.04.0001 foi instaurado para
apurar a ocorrência de omissão na área de saúde (acompanhamento especializado 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);
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:
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1. Converter em Procedimento Administrativo o presente Processo Extrajudicial Eletrônico, com a finalidade

2.

3.
4.

5.

(objeto) de apurar situação de risco (acompanhamento especializado) 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, 30 de Abril de 2021.
ALAOR AZAMBUJA
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
Assinado eletronicamente por ALAOR AZAMBUJA, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 03/05/2021, às 11:21:48, Ato
Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000070/2021-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 n.º 0002491-73.2021.9.04.0001 foi instaurado
para apurar a ocorrência de omissão na área da saúde (não realização de consulta com médico neuropediatra e
psiquiatra infantil), 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;
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

(objeto) de apurar situação de risco (não realização de consultas especializadas) envolvendo
criança/adolescente (interesse individual indisponível);
2. 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;
3. Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
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4. 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);
5. 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, 03 de Maio de 2021

ALAOR AZAMBUJA
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL

Assinado eletronicamente por ALAOR AZAMBUJA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, em 03/05/2021, às
10:59:02, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

- GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO
Processo Extrajudicial Eletrônico Nº 0004793-12.2020.9.04.0001

Certidão
Extrato de Despacho de prorrogação de PIC - Autos sigilosos.

Determinação:
1 - Prorroguei o presente Procedimento Investigatório Criminal, com fundamento no art. 18, §4º, da Resolução nº
0002/2018-CPJ/MPAP, observando-se as disposições legais e normativas.

Macapá, 03 de Maio de 2021.

ANDREA GUEDES DE MEDEIROS AMANAJÁS
PROMOTORA DE JUSTIÇA
Coordenadora do GAECO

Assinado eletronicamente por ANDREA GUEDES DE MEDEIROS AMANAJAS, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em
03/05/2021, às 13:59:41, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006
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PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR
-COMARCA DE MAZAGÃO
Portaria Nº 0000007/2021-PJMZ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por seu Promotor de Justiça abaixo assinado, titular
da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAZAGÃO 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 os termos da Resolução n°. 174/2017-CNMP (art. 9° e 11), bem como da Resolução
n°. 004/2017-CPJ-MPAP, além da Portaria CNMP-CN n. 0291;
CONSIDERANDO que a presente Processo Extrajudicial Eletrônico 0000197-76.2020.9.04.0003 foi
instaurada para acompanhar notícia de falha da vigilância sanitária na fiscalização da comercialização e venda do
açaí, bem como a falsificação de certificados emitidos pelo SEBRAE;
CONSIDERANDO a necessidade de seu prosseguimento para realização de diligências visando a solução
da demanda;
RESOLVE:
1. Converter a presente Processo Extrajudicial Eletrônico em Procedimento Administrativo;
2. Designar o servidor EVANDRO BARBOSA DA SILVA, técnico ministerial, para funcionar como secretário,

em que será substituído, em sua ausência, por outro servidor;
3. Registre-se em meio eletrônico;
4. 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;
5. Publique-se no Diário Oficial eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
6. Reiterar ofício de ordem #11.

Prazo de conclusão deste : 1(um) ano (art. 11 da resolução n°. 174/2017-CNMP ).

Mazagão, 28 de Abril de 2021
MARCO VALERIO VALE DOS SANTOS
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Assinado eletronicamente por MARCO VALERIO VALE DOS SANTOS, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 28/04/2021, às
12:07:50, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000008/2021-PJMZ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por seu Promotor de Justiça abaixo assinado, titular
da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAZAGÃO 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;
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CONSIDERANDO os termos da Resolução n°. 174/2017-CNMP (art. 9° e 11), bem como da Resolução
n°. 02/2018-CPJ-MPAP, além da Portaria CNMP-CN n. 0291;
CONSIDERANDO que a presente Processo Extrajudicial Eletrônico 0000287-84.2020.9.04.0003 foi
instaurada para acompanhar notícia de idoso em situação de risco, decorrente do comportamento de seu filho
residente na mesma casa;
CONSIDERANDO a necessidade de seu prosseguimento para realização de diligências visando a solução
da demanda;
RESOLVE:
1. Converter a presente Processo Extrajudicial Eletrônico em Procedimento Administrativo;
2. Designar o servidor EVANDRO BARBOSA DA SILVA, técnico ministerial, para funcionar como secretário,

em que será substituído, em sua ausência, por outro servidor;
3. Registre-se em meio eletrônico;
4. 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;
5. Publique-se no Diário Oficial eletrônico do Ministério Público do Estado do Amapá;
6. Aguarde-se a resposta ao ofício de ordem #21;

Prazo de conclusão deste : 1(um) ano (art. 11 da resolução n°. 174/2017-CNMP ).

Mazagão, 30 de Abril de 2021
MARCO VALERIO VALE DOS SANTOS
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
Assinado eletronicamente por MARCO VALERIO VALE DOS SANTOS, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 30/04/2021, às
09:25:10, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

- COMARCA DE TARTARUGALZINHO
Inquérito Civil Nº 0000066-32.2019.9.04.0005

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 0000066-32.2019.9.04.0005, que
apura suposta violação à regra do concurso público na área da educação;
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;
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2) A ciência da referida prorrogação de prazo ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Amapá;
3) O sobrestamento do feito, nos termos do Termo de Audiência de ordem #120.
6) 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 10:57:33,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Inquérito Civil Nº 0000053-38.2016.9.04.0005

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 0000053-38.2016.9.04.0005, que
apura possível apropriação de dinheiro público por empresa privada contratada e que não executou o serviço;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de investigar dados do investigado;
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) Aguarde-se disponibilidade de pauta para agendamento da reunião de orem #130;
5) Cumpra-se.
Prazo para conclusão deste ICP: 1 ano.
Tartarugalzinho, 15 de Abril de 2021
SAULLO PATRICIO ANDRADE
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Publicação: 04 de Maio de 2021

Ano:10 | Edição nº 090 | página: 23 de 35

Assinado eletronicamente por SAULLO PATRICIO ANDRADE, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 15/04/2021, às 11:22:29,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Processo Extrajudicial Eletrônico Nº 0000280-23.2019.9.04.0005

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 0000280-23.2019.9.04.0005, que
apura o cumprimento das normas inerentes ao Programa Anual de Saúde;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de investigar dados do investigado;
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) Após as providências, novamente conclusos para análise;
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 11:46:30,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Inquérito Civil Nº 0000402-70.2018.9.04.0005

Despacho
CONSIDERANDO o disposto no art. 9º da Resolução nº. 23/2007 - CNMP e art. 56 da Resolução nº 002/2018CPJ;
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CONSIDERANDO a necessidade de regularizar o prazo do Inquérito Civil nº 0000402-70.2018.9.04.0005, que
apura possíveis irregularidades na gestão administrativa da escola família do Cedro, das responsabilidades da
Ong REAFAP e do Estado do Amapá em relação aos repasses financeiros, estrutura física da escola;
CONSIDERANDO que os presentes autos aguardam resposta de diligência anterior;
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) Adotadas as providências, novamente conclusos para manifestação;
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 11:51:45,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Inquérito Civil Nº 0000046-12.2017.9.04.0005

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 0000046-12.2017.9.04.0005, que a
prestação do serviço público de educação na Escola Estadual Nova Vida, tanto no tocante à estrutura física
ofertada, quanto no corpo de pessoal;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de se apurar se efetivamente estão sendo adotadas medidas concretas
em relação ao educandário;
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 e
ao CAO da respectiva matéria;
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3) O cumprimento do item 3, do despacho de ordem #214;
4) A publicação no Diário eletrônico do Ministério Público;
6) Cumpra-se.
Prazo para conclusão deste ICP: 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 17:46:11,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000021/2021-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. 0000139-67.2020.9.04.0005 não foram suficientes
para firmar o convencimento sobre suposta improbidade administrativa;
RESOLVE:
1. INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face do ex-gestor de Tartarugalzinho - objetivando apurar, no
prazo de 1 ano, possível improbidade administrativa concernente na utilização de máquinas e outros objetos do
ente público, pelo então prefeito;
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. Proceda-se o cumprimento integral do despacho de ordem #04, item 02, com maior brevidade;
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 18:29:44,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Portaria Nº 0000023/2021-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. 0000200-25.2020.9.04.0005
RESOLVE:
1. INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, em face de servidores do município de Tartarugalzinho, C. R e

A.P.R. - objetivando apurar, no prazo de 1 ano, suposta improbidade administrativa relativo a recebimento de
salários, sem a devida contraprestação ao ente público;
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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 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 18:56:43,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

Inquérito Civil Nº 0000240-46.2016.9.04.0005

Despacho
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 0000240-46.2016.9.04.0005, que
apura possível irregularidade na autorização de atividade de agricultura e pecuária em uma área correspondente a
654,1423 hectares, de um total de 1.046,6816 hectares, localizada na "FAZENDA SÃO SEBASTIÃO", margem
esquerda do Ramal do Lago Novo, Km 25, Gleba Aporema, zona rural do município de Tartarugalzinho, que
resultou em considerável desmantamento ambiental;
CONSIDERANDO que os presentes autos aguardam resposta de diligência anterior;
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) Agende-se audiência, conforme determinado no movimento de ordem #114.
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5) Cumpra-se.
Prazo para conclusão deste ICP: 1 ano.
Tartarugalzinho, 03 de Maio de 2021
SAULLO PATRICIO ANDRADE
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
Assinado eletronicamente por SAULLO PATRICIO ANDRADE, PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA, em 03/05/2021, às 16:25:50,
Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006

SECRETARIA-GERAL
-GABINETE DA SECRETARIA-GERAL
PORTARIA N° 260/2021 - SG/MP-AP, de 03 de maio 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 nos autos do Processo nº 0002336/2021-41;
RESOLVE:
HOMOLOGAR a designação da servidora HELENIZE CORREA DE MORAES, ANALISTA MINISTERIAL,
Matrícula 50026, atualmente exercendo a Função Gratificada de CHEFE DE SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO
PROCESSUAL E FISCALIZAÇÃO, lotada no DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO, para responder
interina e cumulativamente, em conformidade com o Art. 77 da Lei nº 2.200, de 26/06/2017, pelo cargo
comissionado de GERENTE DA DIVISÃO DE CONTRATO, no período de 26/04/2021 a 29/04/2021, em razão da
licença médica concedida a Titular, conforme Portaria nº 260/2021-GP/MP-AP, de 0305/2021.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 03 de maio de 2021

ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO
Secretário Geral
Assinado eletronicamente por ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO, Secretário Geral, em 03/05/2021 às 11:56:08, 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 PORT152079686060900F08C96C8

PORTARIA N° 261/2021 - SG/MP-AP, de 03 de maio 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,
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CONSIDERANDO a solicitação constante no Memorando nº 0000090/2021-DSSG/DTI, de 23/04/2021, nos autos
do Processo nº 0000057/2021-38;
RESOLVE:
I - DESIGNAR o servidor CICLAUDO ANDREA GAMA, TECNICO MINISTERIAL, Matrícula 50254
, lotado no DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, a se deslocar até a comarca de Oiapoque,
com objetivo de instalar, ajustar e configurar 02 (dois) desktops completos, 02 (dois) nobreaks e 01 (uma)
impressora, bem como transportar os equipamentos até a Promotoria de Justiça da comarca de Oiapoque, no
período de 04/05/2021 a 06/05/2021.
II - DESIGNAR o servidor JOSÉ GEORGE DIAS GOMES, Matricula 50219, TÉCNICO MINISTERIAL, atualmente
exercendo a Função Gratificada de CHEFE DE SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, lotado na DIVISÃO
DE TRANSPORTE, a conduzir o veículo oficial até a comarca de Oiapoque, no período de 04 a 06/05/2021.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 03 de maio de 2021

ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO
Secretário Geral

Assinado eletronicamente por ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO, Secretário Geral, em 03/05/2021 às 12:10:50, 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 PORT14885772156090127A6F7BB

PORTARIA N° 262/2021 - SG/MP-AP, de 03 de maio 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 005/2021-PJEP, de 26/04/2021, nos autos do
Processo nº 0002252/2021-78;
RESOLVE:
HOMOLOGAR a designação do servidor JEFFERSON DOS SANTOS SENA, POLICIAL MILITAR, Matrícula
40365, lotado na ASSESSORIA MILITAR, que se deslocou até a comarca de Ferreira Gomes, com objetivo de
cumprir diligências, no período de 23/04/2021 a 30/04/2021.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 03 de maio de 2021
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ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO
Secretário Geral

Assinado eletronicamente por ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO, Secretário Geral, em 03/05/2021 às 12:10:05, 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 PORT7714633486090124DA674C

-DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N° 256/2021 - GP/MP-AP, de 30 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
com a devida anuência do superior
Administrativa nº 0002244/2021-03;

pelo servidor ARNON
imediato, nos autos

SIMON MAGNO RODRIGUES,
do Procedimento de Gestão

RESOLVE:
CONCEDER o gozo de Férias ao servidor ARNON SIMON MAGNO RODRIGUES, ASSESSOR(A) JURIDICO,
Matricula 20613, lotado na PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, referente ao Período Aquisitivo 2018/2019,
concedida pela Portaria nº 461/2020-GP/MP-AP, de 15/09/2020 e suspensas pela Portaria nº 600/2020-SG/MPAP, de 29/10/2020, para usufruto no período de 16/06/2021 a 25/06/2021.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 30 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 03/05/2021 às 09:39:46, 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 PORT1102768486608FEF12B0806

PORTARIA N° 257/2021 - GP/MP-AP, de 30 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 pelo servidor EDUARDO GOMES DE MOURA NETO,
com a devida anuência de sua chefia imediata, nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa
nº 0000095/2021-19;
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RESOLVE:
CONCEDER Férias Regulamentares ao servidor EDUARDO GOMES DE MOURA NETO, TECNICO
MINISTERIAL, Matrícula 50232, atualmente exercendo a Função Gratificada de CHEFE DE SECRETARIA,
lotado na PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ, referente ao
período aquisitivo 2020/2021, a serem usufruídas no período de 17/05/2021 a 05/06/2021, nos termos do artigo
71 da Lei nº 2.200/2017.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 30 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 03/05/2021 às 09:39:51, 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 PORT2068550168608FEF17D8AB8

PORTARIA N° 258/2021 - GP/MP-AP, de 30 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
pelo
servidor
NICLEUSON
LIMA
CARDOSO
, com a devida anuência do superior imediato, nos autos do Procedimento de Gestão
Administrativa nº 0002315/2021-26;
RESOLVE:
CONCEDER o gozo de Férias ao servidor NICLEUSON LIMA CARDOSO, AUXILIAR MINISTERIAL, Matricula
50020, atualmente exercendo o cargo comissionado de ASSESSOR OPERACIONAL, lotado na SECRETARIA DO
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, referente ao Período Aquisitivo 2021/2022, concedida pela
Portaria nº 23/2021-GP, de 05/01/2021 e suspensas pela Portaria nº 109/2021-GP, de 01/02/2021, para usufruto
no período de 10/05/2021 a 29/05/2021.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 30 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 03/05/2021 às 09:39:58, 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 PORT1359229764608FEF1E8DC54

PORTARIA N° 259/2021 - GP/MP-AP, de 03 de maio 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 pelo servidor EVANDRO MAGALHAES DUTRA, com a devida
anuência de sua chefia imediata, nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa nº 0001107/2021-35;
RESOLVE:
CONCEDER Férias Regulamentares ao servidor EVANDRO MAGALHAES DUTRA, TECNICO MINISTERIAL,
Matrícula 50005, lotado na PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA
PROBIDADE ADMINISTRATIVA E DAS FUNDAÇÕES - PRODEMAC, referente ao período aquisitivo 2020/2021
, a serem usufruídas no período de 13/05/2021 a 01/06/2021, nos termos do artigo 71 da Lei 2.200/2017.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 03 de maio 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 03/05/2021 às 09:40:03, 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 PORT288134008608FEF239FF2C

PORTARIA N° 260/2021 - GP/MP-AP, de 03 de maio 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
0002336/2021-41;
RESOLVE:
HOMOLOGAR a concessão de Licença para Tratamento de Saúde da servidora JOANE CECILIA MENDONCA
DO NASCIMENTO, TECNICO MINISTERIAL, Matrícula 50162, atualmente exercendo o cargo comissionado de
GERENTE DA DIVISÃO DE CONTRATOS, lotada no DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO,
no período de 26/04/2021 a 29/04/2021, nos termos do Art. 240, da Lei Estadual nº 0066/1993.
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Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 03 de maio 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 03/05/2021 às 12:58:22, 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 PORT184407666260901D9E3DF68

PORTARIA N° 261/2021 - GP/MP-AP, de 03 de maio 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 VALDIELENA GUEDES DA CRUZ, com a devida
anuência do superior imediato, nos autos do Processo nº 0002353/2021-67;
RESOLVE:
CONCEDER Licença Recesso a servidora VALDIELENA GUEDES DA CRUZ, AUXILIAR MINISTERIAL,
Matrícula 50003, lotada na ASSESSORIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNOS, referente ao Plantão do
Recesso Administrativo do exercício de 2020, concedida pela Portaria n 2/2021-GP, de 04/01/2021 e suspensas
pela Portaria nº 80/2021-GP, de 20/01/2021, para usufruto no período de 10/05/2021 a 16/05/2021, em
conformidade com o Art. 65, Inciso II, da Lei nº 2.200, de 26/06/2017 e Ato Normativo 013/2018.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 03 de maio 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 03/05/2021 às 12:58:27, 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 PORT148711711560901DA31C477

PORTARIA N° 262/2021 - GP/MP-AP, de 03 de maio 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 NALCILEIA WANDERLEY SALOMAO, com a devida
anuência do superior imediato, nos autos do Processo nº 0002344/2021-19;
RESOLVE:
CONCEDER Licença Recesso a servidora NALCILEIA WANDERLEY SALOMAO, ASSESSORA EXECUTIVA DA
JUNTA GESTORA DE CAPTAÇÃO, Matrícula 20580, lotada na ASSESSORIA TÉCNICA, referente ao Plantão
do Recesso Administrativo do exercício de 2019, para usufruto no período de 10/05/2021 a 24/05/2021
, em conformidade com o Art. 65, Inciso II, da Lei nº 2.200, de 26/06/2017 e Ato Normativo 013/2018.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 03 de maio 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 03/05/2021 às 12:58:32, 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 PORT190523480660901DA820815

PORTARIA N° 263/2021 - GP/MP-AP, de 03 de maio 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 pelo servidor FRANK HERMESON CARVALHO DE SOUZA
, com a devida anuência do superior imediato, nos autos do PGA nº 0000471/2021-23;
RESOLVE:
SUSPENDER, a pedido, as férias regulamentares do servidor FRANK HERMESON CARVALHO DE SOUZA,
TECNICO MINISTERIAL, Matricula 50029, atualmente exercendo a Função Gratificada de CHEFE DE
SECRETARIA, lotado na PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA DEFESA DA MULHER DA COMARCA DE SANTANA,
concedidas para 03/05/2021 a 22/05/2021, referentes ao período aquisitivo 2021/2022, conforme Portaria nº
90/2021-GP/MP-AP, de 25/01/2021, para usufruto em data oportuna.
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá-AP, 03 de maio de 2021

CARLOS ROBERTO MAGALHAES BASTOS
Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas
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