Nº 2060

Manaus, Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021
CONVALIDAR os atos praticados pelo Exmo. Sr. Dr. CLÁUDIO
FACUNDO DE LIMA, Promotor de Justiça de Entrância Inicial, no
período de 09 a 18.12.2021, na 2.ª Promotoria de Justiça da Comarca
de Manacapuru.

ATOS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMENTO Nº 136075/2021
Interessado: Rommel Monteiro Waughan Gouvea
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, autoriza o gozo de 10 dia(s) de férias ao(à) servidor(a) em
epígrafe, relativos ao período aquisitivo 2021, originalmente previstas
para o período de 25/01/2021 a 03/02/2021, para fruição no período de
19/07/2021 a 28/07/2021.
Iamara Cavalcante Antunes
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 22 de janeiro de 2021.

NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

ATOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 0164/2021/PGJ

PORTARIA Nº 0166/2021/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno SEI N.º
2021.000220, onde figura, como interessado, o Exmo. Sr. Dr.
LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, Promotor de Justiça de
Entrância Inicial;

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno SEI N.º
2021.001040, onde figura, como interessada, a Exma. Sra. Dra. MARIA
BETUSA ARAÚJO DO NASCIMENTO, Promotora de Justiça de
Entrância Final;

CONSIDERANDO
o
teor
do
DESPACHO
Nº
59.2021.SUBJUR.0580844.2021.000220, oriundo da SubprocuradoriaGeral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais,

CONSIDERANDO o teor do ATO N.º 251/2020/PGJ, de 06 de outubro
de 2020, que estabelece critérios para substituições entre membros do
Ministério Público do Estado do Amazonas;

RESOLVE:

CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso XLI, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993;

TRANSFERIR o gozo de 10 (dez) dias, das férias a que faz jus o Exmo.
Sr. Dr. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, Promotor de Justiça de
Entrância Inicial, referente à 2.ª etapa do exercício 2019/2020,
concedido pela Portaria n.º 0116/2021/PGJ, datada de 15.01.2021, para
fruição em época oportuna.
Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 22 de janeiro de 2021.

RESOLVE:
DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. DAVI SANTANA DA CAMARA, Promotor
de Justiça de Entrância Final, ora com suas atribuições ampliadas para
a 83.ª Promotoria de Justiça, com atuação junto ao 2.º Juizado
Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher, para atuar nos autos do Processo n.º 063639808.2020.8.04.0001, em trâmite junto ao 2.º Juizado Especializado no
Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, em face da
manifestação de suspeição da Exma. Sra. Dra. Maria Betusa Araújo do
Nascimento, Promotora de Justiça de Entrância Final.

NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

Dê-se ciência, registre-se, cumpra-se.

PORTARIA Nº 0165/2021/PGJ

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus, 25 de janeiro de 2021.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e

NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

CONSIDERANDO o teor do Ofício n.º 06.2021 (0579887), da lavra do
Exmo. Sr. Dr. CLÁUDIO FACUNDO DE LIMA, Promotor de Justiça de
Entrância Inicial;
PORTARIA Nº 0167/2021/PGJ
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso XLI, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,
RESOLVE:

CONSIDERANDO o teor do art. 9.º do ATO N.º 254/2017/PGJ, datado
de 19.12.2017,

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Géber Mafra Rocha
Corregedora-geral do Ministério Público:
Jussara Maria Pordeus e Silva
Secretária-geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Silvana Nobre de Lima Cabral
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
Maria José da Silva Nazaré

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade

Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Públio Caio Bessa Cyrino
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Sílvia Abdala Tuma
Karla Fregapani Leite
Adelton Albuquerque Matos
OUVIDORIA
Nicolau Libório dos Santos Filho
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RESOLVE:
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NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

SUSPENDER, a contar desta data, por necessidade de serviço, o gozo
das férias a que faz jus a Exma. Sra. Dra. LIANI MÔNICA GUEDES DE
FREITAS RODRIGUES, Procuradora de Justiça, transferido pela
Portaria n.º 1590/2020/PGJ, datada de 14.07.2020, referente à 1.ª
etapa do exercício 2018/2019, para fruição do restante em época
oportuna.

PORTARIA Nº 0171/2021/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 25 de janeiro de 2021.

CONSIDERANDO a reestruturação do Grupo de Trabalho instituído
para acompanhamento e fiscalização das ações adotadas pelo Poder
Executivo, concernentes às demandas relacionadas à emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do
novo coronavírus (COVID-19);

NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso XLI, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica do
Ministério Público do Estado do Amazonas);

PORTARIA Nº 0168/2021/PGJ

RESOLVE:

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e

I – REVOGAR, a contar desta data, as disposições da Portaria n.º
0004/2021/PGJ, datada de 04 de janeiro de 2021, que instituiu o Grupo
de Trabalho composto pela Exma. Sra. Dra. SILVANA NOBRE DE LIMA
CABRAL, Procuradora de Justiça, e pelos(as) Exmos(as). Srs(as).
Drs(as). CLÁUDIA MARIA RAPOSO DA CÂMARA, EDÍLSON
QUEIROZ MARTINS, LINCOLN ALENCAR DE QUEIROZ, DELISA
OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA, MIRTIL FERNANDES DO VALE,
ANTÔNIO JOSÉ MANCILHA, SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS,
VITOR MOREIRA DA FONSECA e RENATA CINTRÃO SIMÕES DE
OLIVEIRA, Promotores(as) de Justiça de Entrância Final, para
acompanhar e fiscalizar o Plano Estadual e Municipal de Combate ao
COVID-19, coordenar e articular as medidas em resposta às demandas
relacionadas à emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da COVID-19, fiscalizar a execução do Plano
de Contingência do Estado no Combate ao coronavírus, bem como
acompanhar e fiscalizar o Plano de Imunização, na ocasião em que for
instituído pelo Poder Executivo.

Dê-se ciência, registre-se, cumpra-se.

CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso V, da Lei Complementar
n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,
RESOLVE:
REVOGAR, a contar de 25/01/2021, o teor da Portaria nº
0006/2021/PGJ, datada de 05/01/2021, que ampliou as atribuições da
Exma. Sra. Dra. NEYDE REGINA DEMÓSTHENES TRINDADE,
Procuradora de Justiça, para a 13ª Procuradoria de Justiça.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 25 de janeiro de 2021.

II – REVOGAR, a contar desta data, as disposições da Portaria n.º
0122/2021/PGJ, datada de 16 de janeiro de 2021, que incluiu no Grupo
de Trabalho em referência as Exmas. Sras. Dras. LILIAN NARA
PINHEIRO DE ALMEIDA e MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO
ARRUDA, Promotoras de Justiça de Entrância Inicial, bem como o
Exmo. Sr. Dr. SYLVIO HENRIQUE LORENA DUQUE ESTRADA,
Promotor de Justiça Substituto.

NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

PORTARIA Nº 0170/2021/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de se dar continuidade às atribuições
institucionais do Ministério Público, visando responder aos anseios da
sociedade;
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso VIII, alínea “f”, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,
RESOLVE:
I – AMPLIAR as atribuições do Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ ALECRIM
MARINHO, Promotor de Justiça de Entrância Final, titular da 31ª
Promotoria de Justiça (Juizado da Infância e Juventude Infracional),
para a 98ª Promotoria de Justiça (VEP), no período de 25/01/2021 a
29/01/2021;
II – AUTORIZAR o pagamento da gratificação a que se refere o art. 283
da Lei Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993.
Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

III – REVOGAR, a contar desta data, as disposições da Portaria n.º
0139/2021/PGJ, datada de 19 de janeiro de 2021, que incluiu no Grupo
de Trabalho em referência a Exma. Sra. Dra. CHRISTIANNE CORRÊA
BENTO DA SILVA, Promotora de Justiça de Entrância Final.
IV – ALTERAR o teor do item II da Portaria n.º 0140/2021/PGJ, datada
de 20 de janeiro de 2021, onde se lê: “manter a interlocução das
medidas implementadas com o Grupo de Trabalho instituído pela
Portaria n.º 0004/2021/PGJ, datada de 04 de janeiro de 2021”, leia-se:
“manter a interlocução das medidas implementadas com o Grupo de
Trabalho instituído pela Portaria n.º 0172/2021/PGJ, datada de 25 de
janeiro de 2021”.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 25 de janeiro de 2021.

NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 25 de janeiro de 2021.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Géber Mafra Rocha
Corregedora-geral do Ministério Público:
Jussara Maria Pordeus e Silva
Secretária-geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Silvana Nobre de Lima Cabral
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
Maria José da Silva Nazaré

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade

Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Públio Caio Bessa Cyrino
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Sílvia Abdala Tuma
Karla Fregapani Leite
Adelton Albuquerque Matos
OUVIDORIA
Nicolau Libório dos Santos Filho
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PORTARIA Nº 0172/2021/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO ser o Ministério Público uma instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art.
1.º da Lei Complementar Estadual n.º 011/1993 – Lei Orgânica do
Ministério Público do Estado do Amazonas);
CONSIDERANDO as funções institucionais e os princípios conferidos
ao Ministério Público, nos termos dos artigos 127 e 129 da Constituição
Federal de 1988, c/c o artigo 26, da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de
1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e os artigos 2.º, 3.º,
4.º e 5.º da Lei Complementar n.º 11, de 17 de dezembro de 1993 (Lei
Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas);
CONSIDERANDO os termos da Resolução n.º 006/2015 – CSMP que
disciplina a tramitação dos procedimentos extrajudiciais civis e criminais
no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas, na área dos
interesses ou direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e
individuais indisponíveis, o compromisso de ajustamento de conduta e a
recomendação;
CONSIDERANDO a Declaração Universal dos Direitos Humanos como
o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações,
com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo
sempre em mente esta Declaração, se esforcem, através do ensino e
da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e,
pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância
universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros,
quanto entre os povos dos territórios sob a jurisdição (Resolução 217 A
(III) da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas);
CONSIDERANDO a classificação da situação mundial do novo
coronavírus (COVID-19) como pandemia pela Organização Mundial de
Saúde (OMS);
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de os órgãos e entidades públicas
e privadas evitarem a propagação da COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de coordenação das medidas
administrativas e finalísticas do Ministério Público do Estado do
Amazonas (MPAM), em resposta às demandas relacionadas à
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
da COVID-19;
CONSIDERANDO a excepcional necessidade de atuação multid stão
dos efeitos decorrentes dos últimos incidentes na saúde noticiados na
mídia local;
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso XLI, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica do
Ministério Público do Estado do Amazonas);
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Procuradora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça Especializadas na Proteção e
Defesa do Consumidor, dos Direitos Constitucionais do Cidadão e do
Patrimônio Público (CAO-PDC), IGOR STARLING PEIXOTO, Promotor
de Justiça de Entrância Final e Coordenador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça Criminais (CAO-CRIM), bem
como pelos(as). Exmos(as). Srs(as). Drs(as). CLÁUDIA MARIA
RAPOSO DA CÂMARA, EDÍLSON QUEIROZ MARTINS, LINCOLN
ALENCAR DE QUEIROZ, DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA,
MIRTIL FERNANDES DO VALE, ANTÔNIO JOSÉ MANCILHA,
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS, VITOR MOREIRA DA FONSECA,
RENATA CINTRÃO SIMÕES DE OLIVEIRA, SHEYLA DANTAS
FROTA, EDGARD MAIA DE ALBUQUERQUE ROCHA, HILTON
SERRA VIANA, WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, CLEY BARBOSA
MARTINS, Promotores(as) de Justiça de Entrância Final, LILIAN NARA
PINHEIRO DE ALMEIDA, Promotora de Justiça de Entrância Inicial,
integrantes das Promotorias de Justiça vinculadas ao CAO-PDC, pelos
Exmos. Srs. Drs. EDINALDO AQUINO MEDEIROS, CLÁUDIO SÉRGIO
TANAJURA SAMPAIO, LUIZ ALBERTO DANTAS DE VASCONCELOS,
Promotores de Justiça de Entrância Final, ARMANDO GURGEL MAIA,
Promotor de Justiça de Entrância Inicial, integrantes do Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (CAOCRIMO/GAECO), pela Exma. Sra. Dra. CHRISTIANNE CORRÊA
BENTO DA SILVA, Promotora de Justiça de Entrância Final, pela Exma.
Sra. Dra. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA,
Promotora de Justiça de Entrância Inicial, e pelo Exmo. Sr. Dr. SYLVIO
HENRIQUE LORENA DUQUE ESTRADA, Promotor de Justiça
Substituto, para acompanhar e fiscalizar o Plano Estadual e Municipal
de Combate ao COVID-19, coordenar e articular as medidas em
resposta às demandas relacionadas à emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da COVID-19, fiscalizar a
execução do Plano de Contingência do Estado no Combate ao
coronavírus, bem como acompanhar e fiscalizar o Plano de Imunização
instituído pelo Poder Executivo.
II – ESTATUIR que as deliberações, no âmbito deste Grupo de
Trabalho, ocorrerão, preferencialmente, por meio das ferramentas
tecnológicas disponíveis e serão divulgadas por meio de informativos
eletrônicos no Portal do MPAM e na intranet.
III – ESTABELECER que somente o coordenador do Grupo de Trabalho
e coordenadores dos Centros de Apoio Operacionais integrantes terão
prerrogativa de voto durante as deliberações. Em caso de eventual
empate no curso das deliberações, o voto de qualidade será exercido
pelo coordenador do Grupo de Trabalho.
IV – DETERMINAR à Diretoria de Tecnologia da Informação e
Comunicação (DTIC) que adote as providências necessárias no sentido
de viabilizar a interlocução entre os integrantes deste Grupo de
Trabalho por meio das ferramentas tecnológicas disponíveis, de modo a
facilitar a remessa de eventuais solicitações e questionamentos, bem
como de possibilitar o tratamento concentrado das demandas que
surgirem, precipuamente em razão da natureza dinâmica dos eventos
relacionados à emergência de saúde pública de importância
internacional.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 25 de janeiro de 2021.

RESOLVE:
I – INSTITUIR, no âmbito do Ministério Público do Estado do
Amazonas, Grupo de Trabalho composto pelo Exmo. Sr. Dr. NICOLAU
LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO, Procurador de Justiça e
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais
(SUBJUR), na condição de coordenador, pelos(as) Exmo(as). Srs(as).
Drs(as). PÚBLIO CAIO BESSA CYRINO, Procurador de Justiça e
Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Inteligência,
Investigação e Combate ao Crime Organizado (CAO-CRIMO), SILVANA
NOBRE DE LIMA CABRAL,

NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

PORTARIA Nº 0173/2021/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Géber Mafra Rocha
Corregedora-geral do Ministério Público:
Jussara Maria Pordeus e Silva
Secretária-geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Silvana Nobre de Lima Cabral
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
Maria José da Silva Nazaré

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade

Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Públio Caio Bessa Cyrino
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Sílvia Abdala Tuma
Karla Fregapani Leite
Adelton Albuquerque Matos
OUVIDORIA
Nicolau Libório dos Santos Filho
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CONSIDERANDO a necessidade de se dar continuidade às atribuições
institucionais do Ministério Público, visando responder aos anseios da
sociedade;
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso VIII, alínea “f”, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,
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I – AMPLIAR as atribuições da Exma. Sra. Dra. JARLA FERRAZ
BRITO, Promotora de Justiça Substituta, titular da Promotoria de Justiça
da Comarca de Novo Aripuanã, para a Promotoria de Justiça da
Comarca de Borba, a contar de 27/01/2021 até ulterior deliberação;
II – AUTORIZAR o pagamento da gratificação a que se refere o art. 283
da Lei Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993.

RESOLVE:
I – AMPLIAR as atribuições do Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO LÁZARO DE
MORAIS CAMPOS, Promotor de Justiça de Entrância Final, titular da
94ª Promotoria de Justiça (9ª Vara Criminal), para a 19ª Promotoria de
Justiça (Vara de Trânsito), no período de 26/01/2021 a 29/01/2021;
II – AUTORIZAR o pagamento da gratificação a que se refere o art. 283
da Lei Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 26 de janeiro de 2021.

NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 25 de janeiro de 2021.

PORTARIA Nº 0185/2021/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e

NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

CONSIDERANDO a necessidade de se dar continuidade às atribuições
institucionais do Ministério Público, visando responder aos anseios da
sociedade;

PORTARIA Nº 0174/2021/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso VIII, alínea “f”, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,
RESOLVE:

CONSIDERANDO a necessidade de se dar continuidade às atribuições
institucionais do Ministério Público, visando responder aos anseios da
sociedade;
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso VIII, alínea “f”, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,

I – AMPLIAR as atribuições do Exmo. Sr. Dr. MARCELO BITARÃES DE
SOUZA BARROS, Promotor de Justiça Substituto, titular da Promotoria
de Justiça da Comarca de Jutaí, para a Promotoria de Justiça da
Comarca de Japurá, a contar de 26/01/2021 até ulterior deliberação;
II – AUTORIZAR o pagamento da gratificação a que se refere o art. 283
da Lei Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993.

RESOLVE:
I – AMPLIAR as atribuições da Exma. Sra. Dra. CHRISTIANNE
CORRÊA BENTO DA SILVA, Promotora de Justiça de Entrância Final,
titular da 21ª Promotoria de Justiça (1ª VECUTE), para a 24ª Promotoria
de Justiça (VEP), a contar de 26/01/2021 até ulterior deliberação;
II – AUTORIZAR o pagamento da gratificação a que se refere o art. 283
da Lei Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 26 de janeiro de 2021.

NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 26 de janeiro de 2021.

ATOS DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
AVISO

NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal

EDITAL DE INSCRIÇÃO DE REMOÇÃO NA ENTRÂNCIA INICIAL N.°
002/2021-CSMP

PORTARIA Nº 0184/2021/PGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
E PRESIDENTE DO COLENDO CONSELHO SUPERIOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais,

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de se dar continuidade às atribuições
institucionais do Ministério Público, visando responder aos anseios da
sociedade;
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso VIII, alínea “f”, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,
RESOLVE:
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Géber Mafra Rocha
Corregedora-geral do Ministério Público:
Jussara Maria Pordeus e Silva
Secretária-geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

CONSIDERANDO o Ato n.º 010/2021/PGJ, datado de 14.01.2021 e
publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do
Amazonas, em 19.01.2021, que exonerou, a pedido, o Exmo. Sr. Dr.
THIAGO LEÃO BASTOS, do cargo de Promotor de Justiça Substituto, a
contar de 21.12.2020;
CONSIDERANDO o Ato n.º 011/2021/PGJ, datado de 14.01.2021,
publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do
Amazonas, no dia 19.01.2021, declarando a vacância da Promotoria de
Justiça da Comarca de Eirunepé, em razão da

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Silvana Nobre de Lima Cabral
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
Maria José da Silva Nazaré

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade

Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Públio Caio Bessa Cyrino
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Sílvia Abdala Tuma
Karla Fregapani Leite
Adelton Albuquerque Matos
OUVIDORIA
Nicolau Libório dos Santos Filho
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exoneração supracitada;

VI – Apresentação, discussão e votação de outras matérias;

FAZ SABER, pelo presente Edital, na forma do que preconiza o art. 261
e seguintes, da Lei Complementar n.° 011, de 17 de dezembro de 1993,
c/c o art. 38, § 2.°, do Regimento Interno do Conselho Superior do
Ministério Público, que estão abertas as inscrições à REMOÇÃO para a
Promotoria de Justiça da Comarca de Eirunepé, pelo critério de
merecimento, observando-se, na elaboração da lista tríplice, o disposto
no art. 253, e §§, bem como no art. 254, todos da Lei Complementar n.º
011/1993.

VII – Comunicações dos membros;

Os Requerimentos de inscrição deverão ser instruídos conforme
dispõem o art. 257, incisos I e II, o art. 259, e §§, todos da Lei
Complementar n.° 011/93, e a Resolução n.º 051/13-CSMP, dentro do
prazo de 8 (oito)dias úteis, contados da 1.ª (primeira) publicação deste.
E, para ciência dos interessados, expediu-se o presente Edital de
Inscrição para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público, por (02) duas vezes consecutivas, com posterior publicação da
lista de candidatos inscritos, na forma do art. 259, § 2.°, da referida Lei,
c/c os arts. 47 e 48, § 2.°, do Regimento Interno do Conselho Superior
do Ministério Público, após o que conceder-se-á 3 (três) dias para
impugnações ou reclamações, bem como até os 05 (cinco) dias
anteriores ao início da votação pelo Conselho Superior do Ministério
Público, para desistência, a partir da efetiva publicação.
Manaus (AM), 22 de janeiro de 2021.

NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça e
Presidente do c. Conselho Superior do Ministério Público, por
substituição legal

ATOS DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PAUTA/CPJ
PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO COLÉGIO
DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA POR
VIDEOCONFERÊNCIA EM 29 DE JANEIRO DE 2021, ÀS 9 HORAS.

VIII – Encerramento da sessão.

ATOS DA SUBPROCURADORIA-GERAL PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
PORTARIA Nº 0067/2021/SUBADM
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do ATO PGJ N.º 021/2016, datado de 28 de
janeiro de 2016, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Amazonas em 01 de fevereiro de 2016, que
estabelece o novo regulamento da Comissão Especial de Apoio
Administrativo ao Plantão Ministerial;
CONSIDERANDO o teor do ATO PGJ N.º 048/2019, datado de 31 de
janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Amazonas em 05 de fevereiro de 2019, que
estabelece o regulamento da Comissão Especial de Plantão Ministerial
na área da Infância e Juventude;
CONSIDERANDO o teor da Resolução/CPJ N.° 023/2020-CPJ, datado
de 05 de novembro de 2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público do Estado do Amazonas em 19 de novembro de
2020, que estabelece a criação dos polos na entrância inicial para efeito
de plantão no interior do Estado,
RESOLVE:
ALTERAR a escala de Plantão Administrativo fixada pela Portaria nº
0779/2020/SUBADM, de 09.12.2020, modificada pelas Portarias n.ºs
0793/2020/SUBADM, de 16.12.2020, 0823/2020/SUBADM, de
22.12.2020, 0015/2021/SUBADM, de 07.01.2021, 0024/2021/SUBADM,
de 11.01.2021, 0029/2021/SUBADM, de 13.01.2021, e
0063/2021/SUBADM, de 21.01.2021, na forma como segue:

II – Leitura, discussão, aprovação e assinatura da ata de sessão
anterior;

Período: 24.01 a 30.01.2021
EXCLUIR:
- CAUBY RIBEIRO FONSECA (Técnico Jurídico)
- YURY DUTRA DA SILVA (Técnico Jurídico) Infância e Juventude
INCLUIR:
- DIEGO MENDONCA MARTINS (Técnico Jurídico)
- TATIANE GUEDES PIRES (Técnico Jurídico) Infância e Juventude

III – Leitura do expediente e comunicações do Presidente;

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

IV – Leitura da ordem do dia:

GABINETE DA SUBPROCURADORIA–GERAL DE JUSTIÇA PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 22 de janeiro de 2021.

I – Abertura, conferência de “quorum” e instalação da sessão;

MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:
1. Assunto: Deliberação acerca da possibilidade de realização das
eleições para a Corregedoria-Geral do Ministério Público e da
composição do Conselho Superior do Ministério Público, biênio
2021/2023, por meio do sistema Votus.
2. Assunto: Eventual Regulamentação da utilização do sistema Votus
para a realização de eleições para a Corregedoria-Geral do Ministério
Público e da composição do Conselho Superior do Ministério Público,
biênio 2021/2023.
3. Assunto: Eventual modificação da Resolução n.º 028/2020-CPJ, com
vistas a adequar o processo de votação e apuração à utilização do
sistema Votus.

V – Discussão e votação das matérias constantes da pauta;

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

PORTARIA Nº 0074/2021/SUBADM
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 4.º, inciso I, do ATO PGJ N.º
076/2013, de 03 de maio de 2013,
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Administrativo n.º
2021.001036 – SEI,
RESOLVE:

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Géber Mafra Rocha
Corregedora-geral do Ministério Público:
Jussara Maria Pordeus e Silva
Secretária-geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Silvana Nobre de Lima Cabral
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
Maria José da Silva Nazaré

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade
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Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Públio Caio Bessa Cyrino
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Sílvia Abdala Tuma
Karla Fregapani Leite
Adelton Albuquerque Matos
OUVIDORIA
Nicolau Libório dos Santos Filho
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ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 26 de janeiro de 2021.
RELOTAR a servidora DENYSE SANTOS DE MELO, Agente de ApoioAdministrativo, para exercer suas funções junto à Ouvidoria-Geral do
Ministério Público, a contar de 03/02/2021.

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus (Am.), 26 de janeiro de
2021.

PORTARIA Nº 0077/2021/SUBADM
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

CONSIDERANDO o disposto no art. 4.º, inciso I, do ATO PGJ N.º
076/2013, de 03 de maio de 2013,

PORTARIA Nº 0075/2021/SUBADM

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2021.001036 –
SEI,

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 4.º, inciso I, do ATO PGJ N.º
076/2013, de 03 de maio de 2013,
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2021.001036 –
SEI,
RESOLVE:
ESTABELECER LOTAÇÃO TEMPORÁRIA do servidor CARLOS
JEFFERSON CHASE SILVA DOS SANTOS, Agente de ApoioAdministrativo, na Ouvidoria-Geral do Ministério Público, no período de
27/01/2021 a 10/02/2021.

RESOLVE:
ESTABELECER LOTAÇÃO TEMPORÁRIA da servidora YONARA
FONSECA HAMADA, Agente de Serviço-Administrativo, na OuvidoriaGeral do Ministério Público, no período de 01 a 12/02/2021.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus (Am.), 26 de janeiro de
2021.

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus (Am.), 26 de janeiro de
2021.

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

PORTARIA Nº 0078/2021/SUBADM
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso das atribuições legais, e

PORTARIA Nº 0076/2021/SUBADM

CONSIDERANDO o teor do ATO PGJ N.º 205/2010, datado de
11.11.2010, alterado pelo Ato PGJ Nº 003/2018, datado de 08.01.2018,
que regulamentou os percentuais da Gratificação de Atuação do
Ministério Público do Estado do Amazonas – GAMPE-E,

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso das atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno nº 2021.001036 –
SEI,

CONSIDERANDO o teor do ATO PGJ N.º 205/2010, datado de
11.11.2010, alterado pelo Ato PGJ Nº 003/2018, datado de 08.01.2018,
que regulamentou os percentuais da Gratificação de Atuação do
Ministério Público do Estado do Amazonas – GAMPE-E,

RESOLVE:

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno nº 2021.001036 –
SEI,
RESOLVE:
ATRIBUIR a Gratificação de Atuação do Ministério Público do Estado do
Amazonas (GAMPE-E) ao servidor LEÔNIDAS ALMEIDA JÚNIOR,
Agente de Serviço - Administrativo, de forma proporcional aos dias
trabalhados, fixada em 30% (trinta por cento) incidentes sobre o
vencimento básico, para o desenvolvimento de atividades inerentes ao
cargo efetivo junto a 6.ª Procuradoria de Justiça, com extensão do
horário de trabalho até às 17 horas, no período de 27/01 a 10/02/2021,
excetuando-se eventuais afastamentos.

ATRIBUIR a Gratificação de Atuação do Ministério Público do Estado do
Amazonas (GAMPE-E) à servidora SILVANA DE SOUZA FRANCO,
Agente de Serviço - Administrativo, de forma proporcional aos dias
trabalhados, fixada em 30% (trinta por cento) incidentes sobre o
vencimento básico, para o desenvolvimento de atividades inerentes ao
cargo efetivo junto a 12.ª Procuradoria de Justiça, com extensão do
horário de trabalho até às 17 horas, no período de 01 a 12/02/2021,
excetuando-se eventuais afastamentos.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 26 de janeiro de 2021.

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Géber Mafra Rocha
Corregedora-geral do Ministério Público:
Jussara Maria Pordeus e Silva
Secretária-geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Silvana Nobre de Lima Cabral
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
Maria José da Silva Nazaré

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade
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Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Públio Caio Bessa Cyrino
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Sílvia Abdala Tuma
Karla Fregapani Leite
Adelton Albuquerque Matos
OUVIDORIA
Nicolau Libório dos Santos Filho
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DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55.2021.01AJSUBADM.0582299.2020.016054
PROCESSO: 2020.016054
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para realização de
serviço de engenharia para substituição dos acessórios instalados no
poste de entrada de energia.

CONSIDERANDO a necessidade de contratação de empresa
especializada para realização de serviço de engenharia para
substituição dos acessórios instalados no poste de entrada de energia;
CONSIDERANDO que o Setor de Compras e Serviços - SCOMS
vislumbrou, na espécie, a existência de causa de dispensa de licitação,
nos termos do art. 24, I, da Lei n.º 8.666/93, sendo acolhido pelo
DESPACHO Nº 343.2020.01AJ-SUBADM.0564993.2020.016054;
CONSIDERANDO as informações contidas no QUADRO - RESUMO
D O
P R O C E S S O
D E
C O M P R A
N º
305.2020.SCOMS.0542122.2020.016054 e na NOTA DE
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº
270.2020.DOF;
CONSIDERANDO que, por meio do Parecer n.º 9.2021.01AJSUBADM.0582298.2020.016054, opinou-se favoralmente pela
aprovação da Minuta da Carta-Contrato, constatando-se a existência de
causa de dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei n.º
8.666/93;
RESOLVE:
I – DECLARAR dispensável o certame licitatório, com esteio no art. 24,
I, da Lei n.º 8.666/93;
II – ADJUDICAR à empresa MAQUINE MANUTENCAO ELETRICA,
inscrita no CNPJ nº 29.118.694/0001-48, o valor total de R$ 20.000,00
(vinte mil reais);
III – À DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, para as
providências cabíveis, e, após, à DIVISÃO DE CONTRATOS E
CONVÊNIOS para a celebração do ajuste.
Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus (AM), 26 de janeiro de 2021.

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
Ordenador de Despesas
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LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal no site
h t t p s : / / w w w . g o v . b r / c o m p r a s / p t - b r /
o u
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
UASG: 925849 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA AM.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos /
impugnações deverão ser dirigidos à COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO pelos telefones (92) 3655-0701 / (92) 3655-0743
(Whatsapp Business) ou pelo e-mail institucional licitacao@mpam.mp.br
ou e-mail alternativo licitacaompam@gmail.com.
Manaus, 27 de janeiro de 2021.
Maurício Araújo Medeiros
Membro-Secretário
Ato PGJ n.º 159/2020 - DOMPE, Ed. 1924, de 1º.07.2020
Fabíola de Souza Mendanha
Membro
Ato PGJ n.º 159/2020 - DOMPE, Ed. 1924, de 1º.07.2020

ATOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AVISO
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil instaurada em 27.12.2018 com objetivo de
apurar possíveis irregularidades decorrentes de pagamentos efetuados
à empresa Micro House Informática Importadora e Com. Ltda, no valor
de R$ 22.035,00, ao advogado Eduardo Terço Falcão, no valor de R$
15.749,42 e à Empreiteira Rodrigues – Francisco Rodrigues da Silva, no
valor de R$ 76.150,29, pela Câmara Municipal de Manicoré, no período
de 2007 e 2008, através de seu ex-presidente Lúcio Flávio do Rosário,
em desconformidade com a Lei n. 8.666/93.
Todo procedimento teve início em 11.06.2016, com a publicação da
Portaria de Instauração n. 111.2016.GAJADM.1110198.2016.3533, a
partir de notícia de fato oriunda da Câmara Municipal de Manicoré,
através do Ofício n. 421/2015 – GP, de 11.08.2015, a qual informou que
“os valores ultrapassam o percentual máximo para a dispensa de
licitação estabelecido nos art. 22, I, alínea “a” e art. 24, II, da Lei n.
8.666/93, para compras e prestação de serviços, já que os servidores
que realizaram as buscas dos documentos solicitados não encontraram
nenhum procedimento licitatório do ano de 2008” (fls. 16 – deste IC).
No despacho n. 146.2017.GAJADM.1164580.2016.3533, de
09.03.2017, houve a determinação de envio dos autos à Promotoria de
justiça de Manicoré/AM, em razão do investigado Lício Flávio do
Rosário perder a prerrogativa do foro, pois no momento da instauração
do IC ele era Prefeito Municipal de Manicoré (fls. 40).
Ato seguinte, houve a devolução dos autos ao Exmo. Sr. ProcuradorGeral de Justiça, em 29.06.2017, em razão do investigado estar
exercendo, à época, cargo de Diretor Presidente no Instituto de
Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas – IDAM/AM e
este possuir foro por prerrogativa de função, nos termos do art. 72 da
Constituição do Estado do Amazonas, conforme fundamentação do
Exmo. Promotor de Justiça, à época (fls. 42).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.005/2021-CPL/MP/PGJ
PROCESSO SEI N.º 2020.020340
OBJETO: Formação de registro de preços para eventual aquisição de
ÁLCOOL EM GEL para execução das medidas de sanitização,
distanciamento social e monitoramento, para atendimento às
necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça – PGJ / Ministério
Público do Estado do Amazonas, conforme as condições e
especificações descritas neste Edital e seus anexos.

Porém, decidiu o Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, que não havia
prerrogativa de foro ao Cargo de Diretor-Presidente do IDAM, no
despacho n. 297.2017.GAJ.ADM.1193457.2016.3533, de 11.07.2017,
com o respectivo retorno à esta Promotoria de Justiça (fls. 43 a 46).

ABERTURA: 12/02/2021 às 10h. (horário de Brasília)
ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir de 29/01/2021.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Géber Mafra Rocha
Corregedora-geral do Ministério Público:
Jussara Maria Pordeus e Silva
Secretária-geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Silvana Nobre de Lima Cabral
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
Maria José da Silva Nazaré

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade

Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Públio Caio Bessa Cyrino
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Sílvia Abdala Tuma
Karla Fregapani Leite
Adelton Albuquerque Matos
OUVIDORIA
Nicolau Libório dos Santos Filho
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Novamente, em 15.12.2017, houve a devolução dos autos, pelo Exmo.
Promotor de Justiça da época, ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de
Justiça, em razão do investigado estar exercendo o cargo de Diretor da
Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – ADS e este
possuir foro por prerrogativa de função, nos termos do ar.t 72, I, “a”, da
Constituição do Estado do Amazonas (fls. 47).
Em nova decisão, o Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça ratificou a
decisão anterior, oportunidade em que não havia prerrogativa de foro
ao Cargo de Diretor-Presidente do IDAM, bem como estendeu a matéria
ao caso de Diretor da ADS, no despacho n.
008.2018.GAJ.ADM.1229565.2016.3533, de 27.01.2017, com o
respectivo retorno à esta Promotoria de Justiça (fls. 58 a 53).
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administrativa: o elemento volitivo má-fé.
Em que pese haver a regra da aquisição dos bens pela Administração
Pública por licitação, há exceções, como bem enfatizou o denunciante,
nos termos do art. 24, I, da Lei n. 8.666/93, conforme se sabe, a
dispensa, inexigibilidade ou dispensabilidade de licitação, quando
necessárias, imprescindem de procedimentos mínimos para ter-se o
controle da legalidade e impessoalidade, o que não se sabe se ocorreu,
conforme informações prestadas pela Câmara Municipal de Manicoré e
pelo próprio denunciante.

Após, o então Promotor de Justiça, instaurou o respectivo Inquérito
Civil, em 27.12.2018 (fls. 54 a 58), através da Portaria n. 12/2018 – 1°
PJMIN.

Na investigação, que já dura aproximadamente 05 (cinco) anos (entre
procedimento instaurado em Manaus até a presente data), foi possível
apenas colher a emissão dos cheques em favor dos requeridos, porém,
não se pode comprovar se houve ou não o procedimento e efetiva
prestação de serviços ou não, em razão de não se saber, ao certo,
quais foram os serviços prestados.

Por fim, já na responsabilidade deste Membro Ministerial (assumindo
esta promotoria em agosto de 2019), promovi diligências essenciais à
liquidação deste procedimento, solicitando informações tanto ao Banco,
quanto à Câmara Municipal de Manicoré/AM, de forma que se chegou
às seguintes conclusões:

Assim, verifica-se que em razão do longo procedimento investigativo,
não foi possível chegar à conclusão se houve ou não licitação,
procedimentos de dispensa de licitação e contratação direta ou a efetiva
prestação de serviços, sendo as provas colhidas neste procedimento,
até o momento, insuficiente para propositura de qualquer Ação Judicial.

I – DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA ATESTAR A POSSÍVEL
ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE DOS ATOS ADMINSTRATIVOS
E O POSSÍVEL DANO AO ERÁRIO.

E mais, observa-se que este procedimento investigativo iniciou através
de ofício datado de 2015, ou seja, aproximadamente 05 (cinco) anos
sem se chegar a sua conclusão, de colher provas de que realmente não
houve o procedimento licitatório.

Conforme se verifica nos autos, a denúncia foi realizada através do
ofício n. 421/ 2015 – GP, de 11.08.2015, da Câmara Municipal de
Manicoré, que informou a existência de valores repassados aos
requeridos por meio de cheques sem que houvesse qualquer
procedimento licitatório, aduzindo que “os valores ultrapassam o
percentual máximo para a dispensa de licitação estabelecido nos art.
22, I, alínea “a ” e art. 24, II, da Lei n. 8.666/93, para compras e
prestação de serviços, já que os servidores que realizaram as buscas
dos documentos solicitados não encontraram nenhum procedimento
licitatório do ano de 2008” (fls. 16 – deste IC),
Ou seja, a notícia de fato a respeito da temática ocorreu 07 (sete) anos
após os atos, sendo por si só temerária – vez que o denunciante, então
presidente da câmara, não explica em sua denúncia o motivo de estar
denunciando fatos pretéritos.
Observa-se que a denúncia se deu, basicamente, em razão de possível
ilegalidade ou irregularidade no procedimento licitatório – presumidas,
vez que, nos pagamentos efetuados à empresa Micro House
Informática Importadora e Com. Ltda, no valor de R$ 22.035,00, em
várias vezes; ao advogado Eduardo Terço Falcão, no valor de R$
15.749,42, em duas vezes de R$ 7.874,41; e à Empreiteira Rodrigues –
Francisco Rodrigues da Silva, no valor de R$ 76.150,29, em três vezes,
a primeira no valor de R $ 30.000,00, a segunda de R$ 23.000,00 e a
terceira de R$ 23.150,23; pela Câmara Municipal de Manicoré, no
período de 2007 e 2008, através de seu ex-presidente Lúcio Flávio do
Rosário, não foi encontrado no ano da denúncia, e nem após,
documentos que comprovassem que houve licitação, ou dispensa, ou
até mesmo compra de pequena monta.
Diante da longa escala temporal, bem como diante das provas colhidas
nos autos, quais sejam, as informações bancárias e da própria câmara
municipal, é impossível afirmar, contundentemente, que houve
ilegalidade ou irregularidade nos pagamentos feitos, em razão de
ausência de possível licitação ou se não houve o efetivo serviço.
Ademais, não há como atestar que houve o principal elemento
característico da improbidade
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Em tempo, o possível ato ilegal ou irregular ocorreu a 07 (sete) anos da
data da denúncia e 12 (doze) anos até hoje, aproximadamente, de
forma que além das provas colhidas serem insuficientes para dar
certeza a este membro sobre a conduta minimamente ilegal ou irregular
do requerido, o prolongamento deste procedimento vai de encontro à
jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores sobre o tempo
razoável de uma investigação – compreendendo-se este procedimento.
Vejamos:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO
DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, FALSIDADE
IDEOLÓGICA, CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E
OUTROS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO
QUE PERDURA DESDE SETEMBRO DE 2002. INEXISTÊNCIA DE
ACUSAÇÃO FORMAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. Embora o prazo de conclusão do inquérito policial, em caso de
investigado solto, seja impróprio, ou seja, podendo ser prorrogado a
depender da complexidade das investigações, a delonga por
aproximadamente 14 anos se mostra excessiva e ofensiva ao princípio
da razoável duração do processo. 2. Mostra-se inadmissível que, no
panorama atual, em que o ordenamento jurídico pátrio é norteado pela
razoável duração do processo (no âmbito judicial e administrativo) cláusula pétrea instituída expressamente na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional n. 45/2004 -, um cidadão seja indefinidamente
investigado, transmutando a investigação do fato para a investigação da
pessoa. Precedente. 3. Não se desconhece o fato de que a
investigação é complexa, contando com indícios da prática de crimes de
lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, crimes contra o sistema
financeiro e outros, por meio de associação criminosa atuante por
quase vinte Estados da Federação, além da criação de " empresas de
fachada", nacionais e estrangeiras, em nome de " testas de ferro" e
"laranjas" das atividades desenvolvidas, bem como manobras
contratuais e contábeis efetuadas para " maquiar" o patrimônio dos
efetivos sócios das empresas. 4. Colocada a situação em análise,
verifica-se que há direitos a serem ponderados. De um lado, o direito de
punir do Estado, que vem sendo exercido pela persecução
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criminal que não se finda. E, do outro, da recorrente em se ver
investigada em prazo razoável, considerando-se as consequências de
se figurar no pólo passivo da investigação criminal e os efeitos da
estigmatização do processo. 5. Recurso provido para trancar o Inquérito
Policial n. 2002.38.01.005073-9, em trâmite na 2ª Vara Federal da
Seção Judiciária da Bahia, sem prejuízo da abertura de nova
investigação, caso surjam provas substancialmente novas. O
trancamento deve abranger os demais investigados, que se
trancamento deve abranger os demais investigados, que se encontram
em situação fático-processual idêntica (RHC 61.451/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017,
DJe 15/03/2017)
Outrossim, cumpre destacar que os atos reclamados datam de 2008,
existindo, portanto, lapso temporal para a caracterização da prescrição,
nos moldes do art. 23, I, da Lei de Improbidade Administrativa.
Ademais, mesmo que não haja a prescrição quando em matéria de
dano ao erário, não há elementos a atestar tal fato. Assim, não é
razoável dar continuidade a este procedimento investigativo, vez que
até o presente momento, desde sua instauração, não se colheu provas
capazes de atestar a denúncia, e as que foram colhidas são
insuficientes para a atuação judicial deste Membro, bem como a
prorrogação desta investigação também é desrazoável, pois em mais
de 04 (quatro) anos de investigação, não foi possível colher provas
suficientes para futura Ação Judicial.
Salienta-se que o longo percurso de tempo não foi causado pelo
requerido. Merece destaque ainda, assim como há insuficiência
probatória quanto à possível ilegalidade ou irregularidade por suposta
ausência de licitação, mesmo após longa investigação, impossível, por
via reflexa, atestar se houve ou não danos ao erário, ou seja, se os
cheques foram emitidos aos beneficiários sem a prestação efetiva de
possíveis compras ou serviços.
Isto é, para solicitar o ressarcimento ao erário de possível dano ou
enriquecimento ilícito, este Membro Ministerial teria de ser convencido,
através das provas colidas em investigação, de que não houve o efetivo
serviço ou compras, bem como comparar com o valor de mercado à
época.
Assim, é forçoso reconhecer, ante a insuficiência probatória, que as
provas colhidas, assim como são insuficientes para convencer este
Membro se houve ou não ilegalidade ou irregularidade na possível
ausência do procedimento licitatório – devido ou não, vez que não se
comprovou se era caso de dispensa, inexigibilidade ou dispensabilidade
–, são também insuficientes para convencer que a emissão dos
cheques pelo requerido Lúcio Flávio do Rosário causou danos ao
erário, pois inviável foi sua comprovação ao longo deste Inquérito Civil.
Desta feita, torna-se imperativo o arquivamento do expediente, ante a
insuficiência probatória colhida ao longo de sua, prescrição ocorrida,
bem como seria irrazoável sua continuidade, vez que mesmo diante de
longo tempo de sua instauração não houve a solidificação probatória
dos fatos narrados na denúncia, nos termos do art. 39, I, da Resolução
n. 06/2015 – CSMP.
Por fim, é imperioso destacar que o Ministério Público de Manicoré não
possui estrutura de pessoal – oficial de diligência – para a entrega de
notificação do presente arquivamento, fazendo-se com que a
publicação do presente despacho no DOMPE funcione como
cientificação do interessado, conforme art. 39, § 4º da Resolução n.
006/2015 – CSMP.
Outrossim, conforme o parágrafo quinto do citado artigo, “até a sessão
do Conselho Superior do Ministério Público, para que seja homologada
ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as demais pessoas
legitimadas apresentar razões escritas ou
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documentos, que serão juntados aos autos do inquérito civil”.
Ainda, remeta-se IMEDIATAMENTE ao Conselho Superior do Ministério
Público os presentes autos em conjunto com a promoção de
arquivamento do presente Inquérito Civil, conforme determina o art. 39,
§ 2º da Resolução n. 006/2015 – CSMP. Após, dê-se baixa e arquivese. Manicoré/AM, 17 de dezembro de 2020.

VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA
Promotor de Justiça Substituto

AVISO Nº 0001/2021/28PJ
N.º MP06.2020.00000253-9
Interessado: ANA PAULA CARVALHO PINTO
Requerido: Estado do Amazonas -SES
O Ministério Público do Estado do Amazonas, por sua Promotora de
Justiça in fine
assinado, nos termos do art. 39 §4.º, 6.º, da Resolução nº 006/2015 –
CSMP, vem dar
ciência a quem interessar acerca do arquivamento deste Procedimento
Preparatório,
que tem por objeto pedido de realização de exame de broncoscopia, na
rede Pública de
Saúde em favor da criança M.G.P. Dos R.
Manaus, 26 de janeiro de 2021
VÂNIA MARIA MARQUES MARINHO
Promotora de Justiça
PORTARIA Nº 0001/2021/61ªPROCEAP
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por seu
Promotor de Justiça, que esta subscreve, com ampliação de atribuição
junto a 61ª Promotoria de Justiça Especializada no Controle Externo da
Atividade Policial,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, “caput” e artigo 129, incisos
I, II, VII, VIII e IX, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o que dispõem o art. 26 da Lei n.º 8.625/1993 e o art.
4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal;
CONSIDERANDO as disposições dos arts. 4º e 89 da Lei
Complementar nº. 11/1993 do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº. 181/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Público, a qual disciplina, no âmbito do Ministério
Público, a instauração e tramitação do procedimento investigatório
criminal e dá outras providências;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3º da mencionada Resolução
nº. 181/2017- CNMP, o procedimento investigatório criminal poderá ser
instaurado de ofício, por membro do Ministério Público, no âmbito de
suas atribuições criminais, ao tomar conhecimento de infração penal,
por qualquer meio, ainda que informal, ou mediante provocação;
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº. 20/2007 do Conselho
Nacional do Ministério Público, a qual disciplina, no âmbito do Ministério
Público, o controle externo da atividade policial;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º da mencionada Resolução
nº. 20/2007- CNMP, estão sujeitos ao controle externo do Ministério
Público, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal, da
legislação em vigor e da presente Resolução, os organismos policiais
relacionados no art. 144 da
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Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer
outro órgão ou instituição, civil ou militar, à qual seja atribuída parcela
de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução
criminal;
CONSIDERANDO que, conforme o art. 2º da mencionada Resolução
nº. 20/2007-CNMP, o controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público tem como objetivo manter a regularidade e a
adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade
policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das
Polícias voltadas para a persecução penal e o interesse público;
CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº 01.2020.00002845-1
cujo objeto era "O NOTICIANTE MICHAEL CABRAL RELATA
AGRESSÕES QUE SOFREU DE POLICIAIS MILITARES, NO DIA
13/08/2020, DURANTE UMA REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE
ESTAVA OCORRENDO NO BAIRRO COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO,
CONFORME RELATO E VÍDEOS ANEXOS.
O fato ocorreu no dia 13/08/2020, aproximadamente 9:45 da manhã.
Os policiais estavam sem identificação, e quando fomos perguntar os
nomes deles, os mesmo agrediram os moradores.
Inclusive dentro do carro de modelo Amarok, fui perguntar o nome de
um deles e fui agredido com um soco na boca que feriu meu lábio.
Fiz corpo de delito e estou entrando com uma ação penal, contra esses
policiais que não tem como ficaram exercendo a função nas ruas, não é
porque moramos numa comunidade, que todos são criminosos,
inclusive sou Médico Veterinário e me sentir totalmente humilhado por
me exporem nesta situação, a conduta deles foi totalmente
desequilibrada e tenho como provar, mas isso vai ser judicialmente.
Todas as informações que eu tenho estou anexando, pois os policiais
não quiseram se identificar.
Eu espero justiça, pois eu não sou nenhum criminoso pelo contrário,
ajudo a pagar os salários deles, com o pagamento dos meus impostos,
Agressão contra mulher é crime também, agrediram minhas irmãs,
sendo que policiais "homens" não pode tocar em mulher.";
RESOLVE:
1. INSTAURAR o competente Procedimento Investigatório Criminal nº
06.2021.00000017-8 com vistas à apuração circunstanciada dos fatos,
com a finalidade de apurar a ocorrência de infrações penais de
natureza pública, servindo como preparação e embasamento para o
juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal.
2. DETERMINAR, com fulcro nos arts. 4º e 5º da Resolução nº
181/2017-CNMP, conversão da Notícia de Fato nº 01.2020.00002845-1
em Procedimento Investigatório Criminal – PIC – com o devido registro
no Livro-Tombo desta Promotoria. Ao seguinte, em obediência ao art.
55 da Resolução nº 006/2015-CSMP, comunique-se o Conselho
Superior do Ministério Público sobre a instauração do presente
procedimento.
CUMPRA-SE.
Gabinete da 61ª Promotoria de Justiça (PROCEAP), em 25 de janeiro
de 2021.
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SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS
Promotor de Justiça
61ª PROCEAP
PORTARIA Nº 002/2021 – 2ªPJC
Procedimento Administrativo n. 2021/0000004089
O Ministério Público do Estado do Amazonas, por meio do Promotor de
Justiça Thiago de Melo Roberto Freire, no exercício de suas atribuições
conferidas pelos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição
Federal, e as disposições da Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público (Lei nº 8.625/93) e da Lei Complementar Estadual nº 11/93, e
ainda:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, conforme art. 127, caput, da
Constituição Federal e art. 1º da Lei Complementar Estadual nº
11/1993;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público, que disciplina a instauração e tramitação do
Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO a Resolução n. 6/2015 do Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Amazonas, responsável por
regulamentar o Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO que as resoluções supracitadas determinam ser o
Procedimento Administrativo “instrumento próprio da atividade-fim
destinado a: (...) II – acompanhar e fiscalizar, de forma continuada,
políticas públicas ou instituições”;
CONSIDERANDO o disposto no art. 129, II, da Constituição Federal,
acerca da função institucional do Ministério Público, cabendo-lhe zelar
pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública, destacando-se
os serviços e ações de saúde;
CONSIDERANDO o disposto no art. 196, caput, da Constituição
Federal, o qual dispõe ser a saúde direito de todos e dever do Estado,
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a
necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o
seu bem-estar, culminando, assim, com o indispensável respeito a um
dos direitos sociais básicos, qual seja, o direito à saúde;
CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal, estabelece
que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco e de outros
agravos e ao acesso igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”;
CONSIDERANDO que “o direito à saúde é prerrogativa constitucional
indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas,
impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que
possibilitem o efetivo acesso a tal serviço” (Supremo Tribunal Federal,
Agravo de Instrumento n. 734.487, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de
20.8.2010);
CONSIDERANDO que “embora o art. 196 da Constituição de 1988
traga norma de caráter programático, o Município não pode furtar-se do
dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por
todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o seu direito
à saúde, de tratamento médico
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adequado, é dever solidário da União, do Estado e do Município
providenciá-lo” (Supremo Tribunal Federal, Agravo de Instrumento n.
550.530, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 16.8.2012);
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pela COVID-19
constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII);
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através
da Portaria GM/MS nº 188/2020, nos termos do Decreto nº 7.616/2011,
declarou “emergência em saúde pública de importância nacional”, em
decorrência da infecção humana pelo coronavírus, considerando que a
situação atual demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, nestes autos, a atuação do Ministério Público
tem por finalidade tratar das medidas necessárias para a preservação
da saúde e da vida diante da pandemia da COVID-19 e da decretação
de emergência em saúde pública declarada pelo Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO as medidas adotadas pelo Governo Estadual e pela
Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, para conter a
disseminação da pandemia;
CONSIDERANDO que a Diretoria Colegiada da ANVISA (DICOL)
aprovou no último dia 17 de janeiro, por unanimidade, a autorização
temporária de uso emergencial da vacina CoronaVac, desenvolvida
pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e da
vacina Covishield, produzida pela farmacêutica Serum Institute of India,
em parceria com a AstraZeneca/Universidade de Oxford/Fiocruz;
CONSIDERANDO o impacto humanitário provocado pela pandemia do
Sars-CoV2, notadamente por não se contar, até o presente momento,
com qualquer alternativa terapêutica cientificamente comprovada e
disponível para prevenir ou tratar a doença causada pelo novo
Coronavírus;
CONSIDERANDO que no seu voto, a Diretora Relatora, Dra. Meiruze
Sousa Freitas, avaliou os critérios de imunogenicidade (capacidade que
uma vacina tem de estimular o sistema imunológico a produzir
anticorpos); segurança (uma vacina a ser autorizada para uso
temporário e emergencial deve apresentar todos os dados de
segurança compilados a partir de estudos realizados com a vacina, com
dados da fase I e II focados em eventos adversos graves e casos
graves de COVID-19 observados entre os participantes do estudo); e
eficácia (a autorização de uso emergencial exige a determinação clara
de que tanto os benefícios conhecidos quanto os potenciais da vacina
superam os seus riscos), concluindo pela prevalência dos benefícios em
detrimento dos riscos, notadamente quando avaliada a situação
pandêmica, onde mais de 95 milhões de pessoas foram diagnosticadas
com COVID-19 no mundo, superando 2 milhões de mortes;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde publicou o Plano Nacional
de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, cujo objetivo é
estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da
vacinação contra a COVID-19 em todo o país;
CONSIDERANDO que o referido plano é destinado aos responsáveis
pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra
a COVID-19 nas instâncias federal, estadual e municipal, tendo por
objetivo instrumentalizá-los na operacionalização da vacinação contra a
COVID-19;
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CONSIDERANDO que a Fundação de Vigilância em Saúde do
Amazonas (FVS-AM), publicou no dia 18 de janeiro de 2021 o Plano
Operacional de Imunização COVID-19, estabelecendo como grupos
prioritários para a 1ª fase de vacinação: i) profissionais da saúde; ii)
população indígena; iii) pessoas maiores de 60 anos;
CONSIDERANDO que a Comissão Intergestores Bipartite (CIB-AM),
expediu, no dia 22 de janeiro transato, a Resolução CIB/AM Nº
004/2021, estabelecendo que a 1ª fase da vacinação contra a COVID19 terá como prioridade, dentre os profissionais e trabalhadores de
saúde, inclusive maqueiros, serviços gerais e administrativo que
estejam em exposição direta: i) em Unidade de Terapia Intensiva/Semiintensiva/Unidade de Cuidado Intensivo/Sala de Emergência que Atuam
na Assistência Direta à COVID-19; ii) na sala rosa e pronto
atendimento; iii) na remoção de pacientes acometidos pela COVID19/SAMU/UTI Aérea; iv) em enfermaria/leito clínico COVID-19; v) em
laboratório de coleta, processamento e análise de material biológico; vi)
em necrotério de unidades de saúde e serviço de verificação de óbitos;
vii) equipe de vacinação; viii) acolhimento de sintomáticos respiratórios
exclusivos/prioritários do atendimento COVID-19; ix) distribuição de
alimentos (nutrição); x) vigilância epidemiológica/comissões
hospitalares; xii) atendimento domiciliar (programa melhor em casa);
CONSIDERANDO que, por linha de frente, no caso dos municípios que
não possuem leitos de UTI ou de enfermaria de COVID-19, consiste nos
trabalhadores da saúde que atuam nos serviços da atenção básica;
CONSIDERANDO que, para conseguir atingir o objetivo de mitigação
dos impactos da pandemia, deve haver um planejamento prévio do
público-alvo e das estratégias vacinais a serem adotadas;
CONSIDERANDO a chegada no Amazonas de 332 mil de doses da
vacina CoronaVac (282 mil enviadas pelo Ministério da Saúde e 50 mil
pelo Estado de São Paulo), desenvolvida pela farmacêutica Sinovac em
parceria com o Instituto Butantan, doses estas que, segundo indicação
do fabricante, devem ser aplicadas em dois momentos no intervalo de 2
a 4 semanas da primeira para a segunda dose;
CONSIDERANDO que, conforme informações da Fundação de
Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), foram enviadas 905
(novecentas e cinco) doses da vacina CoronaVac ao Município de
Coari/AM;
CONSIDERANDO que o Estado do Amazonas recebeu, nesse sábado,
23/01/2021, um lote com 132,5 mil vacinas produzidas pela Fiocruz em
parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca, e,
segundo o Governo do Estado, tal lote será destinado à vacinação de
idosos acima de 75 anos e outra parte aos profissionais de saúde que
estão na linha de frente do combate à COVID-19;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde editou a Portaria GM/MS
nº 69, de 14 de janeiro de 2021, que institui a obrigatoriedade de
registro de aplicação de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de
informação do Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO que o registro de aplicação de vacinas contra a
COVID-19 deve ser realizado no Sistema de Informação do Programa
Nacional de Imunização (SI-PNI), cujo objetivo fundamental é o de
possibilitar aos gestores envolvidos no programa uma avaliação
dinâmica do risco quanto à ocorrência de surtos ou epidemias, a partir
do registro dos imunos aplicados e do quantitativo populacional
vacinado, que são agregados por faixa etária, em determinado período
de tempo, em uma área
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geográfica, possibilitando também o controle do estoque de imunos
necessário aos administradores que detêm a incumbência de programar
sua aquisição e distribuição;
CONSIDERANDO que o Informe Técnico da Campanha Nacional de
Vacinação contra a COVID-19 apresentado em 18/01/2021 pela
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações da
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, indica um rol
exemplificativo dos documentos a serem exigidos para fins de
comprovação de cada condição prioritária;
CONSIDERANDO que a execução do plano de vacinação contra a
COVID-19 segue a coordenação do Ministério da Saúde, segundo
determina o art. 4º da Lei nº 6.259/75, inclusive quanto aos critérios de
prioridade do público-alvo em cada fase de programa, constituindo
infração sanitária a inobservância das obrigações estabelecidas no
referido ordenamento, sujeitando o infrator às penalidades previstas em
lei, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis;
CONSIDERANDO as notícias divulgadas pela imprensa, dando conta
de reprováveis descumprimentos dos planos nacional e estadual de
vacinação contra a COVID-19, evidenciando menosprezo à dor dos
enfermos, às vidas ceifadas, ao esforço coletivo para a contenção da
pandemia, enfim, à grave situação de saúde pública enfrentada pela
humanidade;
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam rigorosamente
cumpridos os requisitos definidos pelo PNI e pactuados/ratificados em
CIB-AM, notadamente no que diz respeito ao público-alvo da atual fase
da campanha, visto sua maior exposição ao vírus, vulnerabilidades e
morbimortalidades, de forma a conter o avanço da pandemia e suas
consequências mais nefastas;
CONSIDERANDO a necessidade de que seja garantida ampla e
irrestrita transparência dos gestores da saúde na execução da
vacinação da COVID-19, de forma que os órgãos de controle possam
avaliar não só a probidade dos seus atos como também a efetividade
das ações adotadas;
CONSIDERANDO que os conselhos de saúde atuam “na formulação de
estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas
decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo”, conforme determina a Lei nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDO que compete aos Promotores de Justiça com
atribuição na defesa da saúde tratar das questões que tenham
repercussão sanitária;
CONSIDERANDO que, mesmo diante do início da vacinação no
território nacional, os especialistas, de forma uníssona, recomendam
que não sejam relaxadas as medidas de distanciamento social, higiene
respiratória e demais medidas não farmacológicas amplamente
divulgadas e normatizadas, visto que a imunidade coletiva não será
atingida instantaneamente;
CONSIDERANDO que o art. 268 do Código Penal define como infração
de medida sanitária preventiva, “infringir determinação do poder público,
destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”,
com pena de detenção de um mês a um ano e multa;
RESOLVE:
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de acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas
pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a
COVID-19 pelo Município de Coari e a devida realização da vacinação
da população municipal;
2 – Determinar as seguintes providências:
a) Autue-se e registre-se a presente Portaria no livro de registros de
Procedimentos Extrajudiciais desta 2ª Promotoria de Justiça de
Coari/AM;
b) Publique-se, no Diário Oficial deste Ministério Público do Estado do
Amazonas, a presente Portaria, nos termos do artigo 46 da Resolução
n. 06/2015/CSMP, mediante o encaminhamento ao e-mail institucional:
dompe@mpam.mp.br;
c) Informe ao CAO-PDC a instauração do presente Procedimento
Administrativo n. 01/2021, mediante o encaminhamento desta Portaria,
aos seguintes e-mails institucionais: caoij@mpam.mp.br; e
caopdc@mpam.mp.br;
3 – Expeça-se ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, instruído
com cópia da presente Portaria, para informar a instauração do
Procedimento Administrativo n. 01/2021 e para requisitar que, no prazo
de 72 horas:
a) encaminhe a esta 2ª Promotoria de Justiça de Coari a lista nominal
das pessoas vacinadas na primeira fase de imunização, com a devida
qualificação, devendo conter o número do Cadastro de Pessoa Física e,
nos casos de profissionais da saúde, o número do respectivo registro
profissional. Ainda, que esclareça quais critérios foram utilizados para
classificar o ordenamento das pessoas dos grupos prioritários que
receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19;
b) informe e comprove se o Município elaborou Plano de Ação com as
estratégias para a divulgação, mobilização social e execução da
Campanha de Vacinação contra a COVID-19, que se iniciou;
c) informe se, para a Campanha, está prevista a abrangência da
população rural, bem como de povos indígenas.
4 – Diante da urgência e relevância da situação, a qual demanda
medidas urgentes a serem desenvolvidas para divulgação e
mobilização para a Campanha de Vacinação contra a COVID-19, emitase a Recomendação anexa para a Gestão Municipal de Saúde e para
Prefeitura Municipal, a qual deverá ser encaminhada com urgência;
5 – Nomear, sob compromisso, para secretariar os trabalhos atuando
neste Processo Administrativo, a Sra. Gilva Maria Peres;
6 – Com a resposta da Secretaria Municipal de Saúde ou decorrido o
prazo legal, façam os autos conclusos.
Coari/AM, 25 de janeiro de 2021.

Thiago de Melo Roberto Freire
Promotor de Justiça

AVISO Nº 0002/2021/28PJ

1 – Instaurar o presente Procedimento Administrativo, a ser autuado
como Processo Administrativo n. 1/2021, com o objeto

N.º MP06.2020.00000560-3
Interessado: MARIA SANTANA DE SOUZA DA SILVA
Requerido: Estado do Amazonas, SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE DO
AMAZONAS - SUSAM
O Ministério Público do Estado do Amazonas, por sua Promotora de
Justiça in fine
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assinado, nos termos do art. 39 §4.º, 6.º, da Resolução nº 006/2015 –
CSMP, vem dar
ciência a quem interessar acerca do arquivamento deste Inquérito Civil
06.2020.00000560-3, que tramitava perante esta 28.ª PJIJ, tratava
acerca de pedido de
intervenção deste Órgão Ministerial para realização de exames em
favor da criança A.
S. S. da S.
Manaus, 27 de janeiro de 2021
VÂNIA MARIA MARQUES MARINHO
Promotora de Justiça
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nº 006/2015 – CSMP, vem dar ciência a quem interessar acerca do
arquivamento deste Inquérito Civil, que tem por objeto a apuração de
supostas agressões contra criança e adolescente no âmbito do Grupo
de Escoteiros da Chapada.
Por oportuno, informa que, caso haja discordância em relação à
decisão de arquivamento, poderão os legitimados recorrerem
diretamente ao Conselho Superior do Ministério Público, apresentando
razões escritas, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 39, § 4.º, da
Resolução nº 006/2015-CSMP, de 20 de fevereiro de 2015.
Manaus, 25 de março de 2020.
VÂNIA MARIA MARQUES MARINHO
Promotora de Justiça

AVISO Nº 0003/2021/28PJ
N.º MP06.2020.00000327-1
Interessado:Nome da Parte Ativa Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Requerido: Escola Estadual Maria Amélia do Espírito Santo
O Ministério Público do Estado do Amazonas, por sua Promotora de
Justiça in fine
assinado, nos termos do art. 39 §4.º, 6.º, da Resolução nº 006/2015 –
CSMP, vem dar
ciência a quem interessar acerca do arquivamento deste Procedimento
Preparatório,
que tem por objeto denúncia de supostos violência pratica contra a
aluna G.T. DE S. da
Escola Estadual Maria Amélia do Espírito Santo.
Manaus, 27 de janeiro de 2021
VÂNIA MARIA MARQUES MARINHO
Promotora de Justiça
AVISO Nº 0004/2021/28PJ
N.º MP06.2020.00000306-0
Interessado:ANA CRISTINA FREIRE VILHENA
Requerido: ITALO (CONSELHEIRO TUTELAR DA ZONA SUL),
ADALGIZA MARIA
COSTA DANTAS (ASSISTEN SOCIAL DO SAICA-AM)
O Ministério Público do Estado do Amazonas, por sua Promotora de
Justiça in fine
assinado, nos termos do art. 39 §4.º, 6.º, da Resolução nº 006/2015 –
CSMP, vem dar
ciência a quem interessar acerca do arquivamento deste Procedimento
Preparatório,
que tem por objeto suposto abuso de autoridade praticado por
conselheiro tutelar e
assistente social.
Manaus, 27 de janeiro de 2021
VÂNIA MARIA MARQUES MARINHO
Promotora de Justiça
AVISO Nº 0004/2020/28PJ
N.º MP01.2018.00001222-2 / I.C n.º 06.2018.00001222-2
Interessado: ANGELICA FEITOSA RIBEIRO PARENTE, VANI SOUZA
AUZIER,
Requerido: FRANCISCO DE PAULO LUCA, GRUPO ESCOTEIROS DA
CHAPADA

RECOMENDAÇÃO Nº 2021/0000004114
Procedimento Administrativo n. 2021/0000004089
O Ministério Público do Estado do Amazonas, por meio do Promotor de
Justiça Thiago de Melo Roberto Freire, no desempenho de suas
atribuições constitucionais e legais previstas nos artigos 127, caput e
129, II e IX, todos da Constituição da República, bem com o artigo 27,
parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 8.625/93.
Considerando que compete ao Ministério Público, consoante previsto
na Resolução n. 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público,
a expedição de recomendação com a finalidade de garantir o respeito
aos interesses, direitos e serviços públicos e de relevância pública, bem
como visando à melhoria dos serviços públicos e dos serviços de
relevância pública;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, conforme art. 127, caput, da
Constituição Federal e art. 1º da Lei Complementar Estadual nº
11/1993;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do
Ministério Público, que disciplina a instauração e tramitação do
Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO a Resolução n. 6/2015 do Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Amazonas, responsável por
regulamentar o Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO que as resoluções supracitadas determinam ser o
Procedimento Administrativo “instrumento próprio da atividade-fim
destinado a: (...) II – acompanhar e fiscalizar, de forma continuada,
políticas públicas ou instituições”;
CONSIDERANDO o disposto no art. 129, II, da Constituição Federal,
acerca da função institucional do Ministério Público, cabendo-lhe zelar
pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública, destacando-se
os serviços e ações de saúde;
CONSIDERANDO o disposto no art. 196, caput, da Constituição
Federal, o qual dispõe ser a saúde direito de todos e dever do Estado,
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a
necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o
seu bem-estar, culminando, assim, com o indispensável respeito a um
dos direitos sociais básicos, qual

O Ministério Público do Estado do Amazonas, por sua Promotora de
Justiça in fine assinado, nos termos do art. 39 da Resolução
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seja, o direito à saúde;
CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal, estabelece
que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco e de outros
agravos e ao acesso igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”;
CONSIDERANDO que “o direito à saúde é prerrogativa constitucional
indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas,
impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que
possibilitem o efetivo acesso a tal serviço” (Supremo Tribunal Federal,
Agravo de Instrumento n. 734.487, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de
20.8.2010);
CONSIDERANDO que “embora o art. 196 da Constituição de 1988
traga norma de caráter programático, o Município não pode furtar-se do
dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por
todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o seu direito
à saúde, de tratamento médico adequado, é dever solidário da União,
do Estado e do Município providenciá-lo” (Supremo Tribunal Federal,
Agravo de Instrumento n. 550.530, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de
16.8.2012);
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pela COVID-19
constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII);
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através
da Portaria GM/MS nº 188/2020, nos termos do Decreto nº 7.616/2011,
declarou “emergência em saúde pública de importância nacional”, em
decorrência da infecção humana pelo coronavírus, considerando que a
situação atual demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, nestes autos, a atuação do Ministério Público
tem por finalidade tratar das medidas necessárias para a preservação
da saúde e da vida diante da pandemia da COVID-19 e da decretação
de emergência em saúde pública declarada pelo Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO as medidas adotadas pelo Governo Estadual e pela
Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, para conter a
disseminação da pandemia;
CONSIDERANDO que a Diretoria Colegiada da ANVISA (DICOL)
aprovou no último dia 17 de janeiro, por unanimidade, a autorização
temporária de uso emergencial da vacina CoronaVac, desenvolvida
pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e da
vacina Covishield, produzida pela farmacêutica Serum Institute of India,
em parceria com a AstraZeneca/Universidade de Oxford/Fiocruz;
CONSIDERANDO o impacto humanitário provocado pela pandemia do
Sars-CoV2, notadamente por não se contar, até o presente momento,
com qualquer alternativa terapêutica cientificamente comprovada e
disponível para prevenir ou tratar a doença causada pelo novo
Coronavírus;
CONSIDERANDO que, no seu voto, a Diretora Relatora, Dra. Meiruze
Sousa Freitas, avaliou os critérios de imunogenicidade (capacidade que
uma vacina tem de estimular o sistema imunológico a produzir
anticorpos); segurança (uma vacina a ser autorizada para uso
temporário e emergencial deve apresentar todos os dados de
segurança compilados a partir de estudos realizados com a vacina, com
dados da fase I e II focados em eventos adversos graves e casos
graves de COVID-19 observados
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entre os participantes do estudo); e eficácia (a autorização de uso
emergencial exige a determinação clara de que tanto os benefícios
conhecidos quanto os potenciais da vacina superam os seus riscos),
concluindo pela prevalência dos benefícios em detrimento dos riscos,
notadamente quando avaliada a situação pandêmica, onde mais de 95
milhões de pessoas foram diagnosticadas com COVID-19 no mundo,
superando 2 milhões de mortes;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde publicou o Plano Nacional
de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, cujo objetivo é
estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da
vacinação contra a COVID-19 em todo o país;
CONSIDERANDO que o referido plano é destinado aos responsáveis
pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra
a COVID-19 nas instâncias federal, estadual e municipal, tendo por
objetivo instrumentalizá-los na operacionalização da vacinação contra a
COVID-19;
CONSIDERANDO que a Fundação de Vigilância em Saúde do
Amazonas (FVS-AM), publicou no dia 18 de janeiro de 2021 o Plano
Operacional de Imunização COVID-19, estabelecendo como grupos
prioritários para a 1ª fase de vacinação: i) profissionais da saúde; ii)
população indígena; iii) pessoas maiores de 60 anos;
CONSIDERANDO que a Comissão Intergestores Bipartite (CIB-AM),
expediu, no dia 22 de janeiro transato, a Resolução CIB/AM Nº
004/2021, estabelecendo que a 1ª fase da vacinação contra a COVID19 terá como prioridade, dentre os profissionais e trabalhadores de
saúde, inclusive maqueiros, serviços gerais e administrativo que
estejam em exposição direta: i) em Unidade de Terapia Intensiva/Semiintensiva/Unidade de Cuidado Intensivo/Sala de Emergência que Atuam
na Assistência Direta à COVID-19; ii) na sala rosa e pronto
atendimento; iii) na remoção de pacientes acometidos pela COVID19/SAMU/UTI Aérea; iv) em enfermaria/leito clínico COVID-19; v) em
laboratório de coleta, processamento e análise de material biológico; vi)
em necrotério de unidades de saúde e serviço de verificação de óbitos;
vii) equipe de vacinação; viii) acolhimento de sintomáticos respiratórios
exclusivos/prioritários do atendimento COVID-19; ix) distribuição de
alimentos (nutrição); x) vigilância epidemiológica/comissões
hospitalares; xii) atendimento domiciliar (programa melhor em casa);
CONSIDERANDO que, por linha de frente, no caso dos municípios que
não tem leitos de UTI ou de enfermaria de COVID-19, consiste nos
trabalhadores da saúde que atuam nos serviços da atenção básica;
CONSIDERANDO que, para conseguir atingir o objetivo de mitigação
dos impactos da pandemia, deve haver um planejamento prévio do
público-alvo e das estratégias vacinais a serem adotadas;
CONSIDERANDO a chegada no Amazonas de 332 mil de doses da
vacina CoronaVac (282 mil enviadas pelo Ministério da Saúde e 50 mil
pelo Estado de São Paulo), desenvolvida pela farmacêutica Sinovac em
parceria com o Instituto Butantan, doses estas que, segundo indicação
do fabricante, devem ser aplicadas em dois momentos no intervalo de 2
a 4 semanas da primeira para a segunda dose;
CONSIDERANDO que, conforme informações da Fundação de
Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), foram enviadas 905
(novecentas e cinco) doses da vacina CoronaVac ao Município de
Coari/AM;
CONSIDERANDO que o Estado do Amazonas recebeu, nesse

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Silvana Nobre de Lima Cabral
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
Maria José da Silva Nazaré

Página 14

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade

Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Públio Caio Bessa Cyrino
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Sílvia Abdala Tuma
Karla Fregapani Leite
Adelton Albuquerque Matos
OUVIDORIA
Nicolau Libório dos Santos Filho

Nº 2060

Diário Oficial Eletrônico • Manaus, Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021

sábado, 23/01/2021, um lote com 132,5 mil vacinas produzidas pela
Fiocruz em parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório
AstraZeneca, e, segundo o Governo do Estado, tal lote será destinado à
vacinação de idosos acima de 75 anos e outra parte aos profissionais
de saúde que estão na linha de frente do combate à COVID-19;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde editou a Portaria GM/MS
nº 69, de 14 de janeiro de 2021, que institui a obrigatoriedade de
registro de aplicação de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de
informação do Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO que o registro de aplicação de vacinas contra a
COVID-19 deve ser realizado no Sistema de Informação do Programa
Nacional de Imunização (SI-PNI), cujo objetivo fundamental é o de
possibilitar aos gestores envolvidos no programa uma avaliação
dinâmica do risco quanto à ocorrência de surtos ou epidemias, a partir
do registro dos imunos aplicados e do quantitativo populacional
vacinado, que são agregados por faixa etária, em determinado período
de tempo, em uma área geográfica, possibilitando também o controle
do estoque de imunos necessário aos administradores que têm a
incumbência de programar sua aquisição e distribuição;
CONSIDERANDO que o Informe Técnico da Campanha Nacional de
Vacinação contra a COVID-19 apresentado em 18/01/2021 pela
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações da
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, indica um rol
exemplificativo dos documentos a serem exigidos para fins de
comprovação de cada condição prioritária;
CONSIDERANDO que a execução do plano de vacinação contra a
COVID-19 segue a coordenação do Ministério da Saúde, segundo
determina o art. 4º da Lei nº 6.259/75, inclusive quanto aos critérios de
prioridade do público-alvo em cada fase de programa, constituindo
infração sanitária a inobservância das obrigações estabelecidas no
referido ordenamento, sujeitando o infrator às penalidades previstas em
lei, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis;
CONSIDERANDO as notícias divulgadas pela imprensa, dando conta
de reprováveis descumprimentos dos planos nacional e estadual de
vacinação contra a COVID-19, evidenciando menosprezo à dor dos
enfermos, às vidas ceifadas, ao esforço coletivo para a contenção da
pandemia, enfim, à grave situação de saúde pública enfrentada pela
humanidade;
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam rigorosamente
cumpridos os requisitos definidos pelo PNI e pactuados/ratificados em
CIB-AM, notadamente no que diz respeito ao público-alvo da atual fase
da campanha, visto sua maior exposição ao vírus, vulnerabilidades e
morbimortalidades, de forma a conter o avanço da pandemia e suas
consequências mais nefastas;
CONSIDERANDO a necessidade de que seja garantida ampla e
irrestrita transparência dos gestores da saúde na execução da
vacinação da COVID-19, de forma que os órgãos de controle possam
avaliar não só a probidade dos seus atos como também a efetividade
das ações adotadas;
CONSIDERANDO que os conselhos de saúde atuam “na formulação de
estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas
decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo”, conforme determina a Lei nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDO que compete aos Promotores de Justiça com
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atribuição na defesa da saúde tratar das questões que tenham
repercussão sanitária;
CONSIDERANDO que, mesmo diante do início da vacinação no
território nacional, os especialistas, de forma uníssona, recomendam
que não sejam relaxadas as medidas de distanciamento social, higiene
respiratória e demais medidas não farmacológicas amplamente
divulgadas e normatizadas, visto que a imunidade coletiva não será
atingida instantaneamente;
CONSIDERANDO que o art. 268 do Código Penal define como infração
de medida sanitária preventiva, “infringir determinação do poder público,
destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”,
com pena de detenção de um mês a um ano e multa;
RESOLVE:
Recomendar à Prefeita Municipal de Coari, em exercício, Sra. Maria
Ducirene da Cruz Menezes, e à Senhora Secretária Municipal de
Saúde, Sra. Francisnalva Mendes Rodrigues, que:
a) Cumpram rigorosamente o Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação Contra a COVID-19, o contido na Nota Informativa nº
1/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, na Portaria GM/MS nº 69, de 14 de
janeiro de 2021 e demais atos normativos e/ou legislativos pertinentes,
notadamente as pactuações estaduais;
b) Obedeçam a ordem de prioridade da vacinação contra a COVID-19
em cada unidade de saúde contemplada, com a classificação de risco
de contágio a ser efetivada por profissional, servidor, órgão, comissão
ou entidade acreditada para esse fim, sob pena de, em caso
descumprimento, serem adotadas as medidas cíveis, criminais e
administrativas cabíveis;
c) Sejam promovidas ações visando a dar transparência à execução da
vacinação contra a COVID-19 no município, inclusive com a divulgação
semanal das metas vacinais atingidas;
d) A elaboração de um plano de vacinação local, com a adequação das
unidades destinadas à sua execução e o registro diário das informações
nos sistemas (SI-PNI, sem prejuízo de outros correlatos caso existam),
em cumprimento à Portaria GM/MS nº 69, de 14 de janeiro de 2021 e à
Nota Informativa nº 1/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS;
e) Informar se houve compra, por parte do município, e disponibilização
pela SES-AM e/ou Ministério da Saúde, dos insumos necessários à sua
concretização, tais como seringas, agulhas, caixas para descarte de
resíduos, algodão, refrigeradores, acondicionamento adequado, entre
outros;
f) Informar o quantitativo de vacinas recebidas pelo município até a
presente data, bem como de indivíduos que receberam a primeira e/ou
segunda dose;
g) Elabore lista nominal das pessoas a serem vacinadas nas próximas
etapas de imunização, com a devida qualificação, devendo conter o
número do Cadastro de Pessoa Física e, no casos de profissionais da
saúde, o número do respectivo registro profissional e local de lotação.
Ainda, após a vacinação, deve-se especificar o lote da vacina com a
respectiva assinatura da pessoa imunizada, para fins de comprovação,
encaminhando a esta Promotoria de Justiça, semanalmente, as listas
atualizadas;
Recomendar aos conselheiros municipais de saúde para que exerçam,
no âmbito de suas atribuições, o controle social que lhes foi atribuído
pela Lei nº 8.142/90, fiscalizando a execução dos planos locais de
vacinação contra a COVID-19,

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Silvana Nobre de Lima Cabral
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Antonina Maria de Castro do Couto Valle
Maria José da Silva Nazaré

Página 15

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade

Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Públio Caio Bessa Cyrino
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Sílvia Abdala Tuma
Karla Fregapani Leite
Adelton Albuquerque Matos
OUVIDORIA
Nicolau Libório dos Santos Filho

Nº 2060

Diário Oficial Eletrônico • Manaus, Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021

encaminhando a esta Promotoria de Justiça relatórios semanais das
suas atividades;
Recomendar àqueles que insistirem em descumprir as normas
sanitárias sobre a vacinação e distanciamento social, que poderão
responder pelo crime de medida sanitária preventiva destinada a
impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa (art. 268 do
Código Penal);
Recomendar ao Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar do
Estado do Amazonas e ao Delegado de Polícia, titular da Delegacia
Interativa de Polícia de Coari, que adotem as providências legais
cabíveis para aqueles que insistirem em descumprir as normas
sanitárias sobre a vacinação e distanciamento social, apurando o crime
de medida sanitária preventiva destinada a impedir a introdução ou
propagação de doença contagiosa (art. 268 do Código Penal).
Frise-se que o não atendimento a presente Recomendação poderá
gerar o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa
em razão da violação de princípios da Administração Pública, em
especial ao princípio legalidade, nos termos do art. 11 da Lei n.
8.429/92, além da possibilidade de propositura da ação civil
correspondente para garantir a aplicabilidade das mencionadas normas
constitucionais.
Por fim, REMETA-SE cópia desta Recomendação:
a) À Exma. Sra. Prefeita e à Secretária de Saúde de Coari, para
conhecimento e cumprimento;
b) Ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento;
c) Aos Centros de Apoio Operacional às Promotorias da Saúde e
Criminal do MPAM, para conhecimento e registro;
d) Ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal, para ciência
do conteúdo da presente recomendação;
e) Ao Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar do Estado do
Amazonas e ao Delegado de Polícia, titular da Delegacia Interativa de
Polícia de Coari, para conhecimento e adoção das providências no
âmbito de suas atribuições.
Coari/AM, 25 de janeiro de 2021.
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indisponíveis é função institucional do Ministério Público, bem como a
promoção de inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos (artigo 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição
Federal);
CONSIDERANDO que o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº
8.625/1993 prevê, dentre as atribuições do Ministério Público, expedir
recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e
bens cuja defesa lhe caiba promover; fixando prazo razoável para a
adoção de providências cabíveis;
CONSIDERANDO que atos que gerem enriquecimento ilícito, prejuízo
ao erário ou que violem os princípios da Administração Pública podem
configurar atos de improbidade administrativa, sujeitando o responsável
às sanções impostas pela Lei 8.429/1992;
CONSIDERANDO que foi publicada a Medida Provisória 1026/2021
pelo Presidente da República, que estabelece, dentre outras, medidas
de transparência na execução do Plano Nacional de Operacionalização
da Vacinação contra a covid-19, de observância obrigatória por todos
os entes da Federação;
CONSIDERANDO que o artigo 14 da Medida Provisória 1026/2021
impõe à Administração Pública o dever de disponibilizar em sítio
eletrônico oficial na internet informações atualizadas a respeito do
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e
de sua execução;
CONSIDERANDO que as informações relacionadas no artigo 14 da
Medida Provisória n. 1026/2021 constituem um mínimo de informações
a serem disponibilizadas, que deverão ser complementadas se assim
exigir o princípio da transparência ativa;
CONSIDERANDO que as informações referentes ao nome, CPF e
grupo a que pertencem as pessoas já vacinadas, além da data da
vacinação, número de lote da vacina aplicada e nome do agente público
responsável pela vacinação constituem informações indispensáveis ao
efetivo exercício do controle, pela sociedade e pelos órgãos de controle,
acerca da escorreita execução do Plano Nacional de Operacionalização
da Vacinação contra a Covid-19;
CONSIDERANDO que, diante do contexto de escassez da vacina e de
alta demanda pelo imunizante, associado às notícias de que, em muitos
municípios do país, inclusive do Estado do Amazonas, servidores
públicos e particulares estão sendo vacinados sem que integrem os
grupos prioritários eleitos pelo plano, em inversão da ordem prioritária
prevista no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a
Covid-19;

Thiago de Melo Roberto Freire
Promotor de Justiça

RECOMENDAÇÃO Nº 2021/0000003786.01PROM_JUR
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das
atribuições constitucionais conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da
Constituição Federal de 1988, art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº
8.625/ 93 e no Manual de Taxonomia do Conselho Nacional do
Ministério, vem expor e recomendar o que segue;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do
patrimônio público e social, da moralidade e da eficiência administrativa,
nos termos dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição
Federal, artigo 25, inciso IV, alínea “a” e “b”, da Lei n.º 8.625/1993;
CONSIDERANDO que os agentes públicos devem obrigatoriamente
velar pela observância dos princípios constitucionais regentes da
Administração Pública esculpidos no artigo 37 da Carta Magna, quais
sejam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a
eficiência;

CONSIDERANDO que a inversão da ordem prioritária estabelecida no
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19
pode comprometer o alcance dos objetivos propostos pelo plano, bem
como a estratégia mundial de combate à doença, os quais têm como
premissas imunizar a população mais vulnerável e propensa ao
desenvolvimento da doença, para assim, além de evitar mortes
prematuras, evitar o colapso do sistema de saúde;
CONSIDERANDO que a divulgação de nome, CPF e do grupo
prioritário a que pertencem os vacinados, se for considerada uma
“restrição” ao direito fundamental à intimidade, revela-se absolutamente
adequada, necessária e proporcional à garantia dos direitos
contrapostos que se objetiva resguardar, quais sejam a vida e a saúde
de milhões de brasileiros, que se beneficiarão com o escorreito
cumprimento do Plano Nacional de Imunização, além do direito à
informação e à probidade da Administração;

CONSIDERANDO que a defesa dos interesses sociais e individuais
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Público na condição de instituição permanente, essencial na função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

RESOLVE
RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE JURUÁ, nas pessoas do Prefeito e
Secretário de Saúde, a adoção das seguintes providências:
a) informem em seu sítio na internet (ou aba específica no site oficial do
Município) diariamente, até às 22hs e a Promotoria de Juruá, por meio
dos seguinte endereço eletrônico: promotoriajurua@gmail.com, os
dados e informações relativos ao Plano Nacional de Imunização,
elencados no artigo 14 da Medida Provisória n. 1026/2021, bem como a
relação das pessoas vacinadas até as 19hs do dia respectivo, com
identificação de nome, CPF, cargo que ocupa, função e local que
exerce, tipo de prioridade em que se enquadra para receber a vacina,
local onde foi feita a imunização, além de informar a quantidade de
doses enviadas ao DSEI local, bem como informar a quantidade de
vacinas e o local em que se encontra armazenada o quantitativo para a
aplicação da segunda dose, a fim de possibilitar o acompanhamento,
em tempo real, pelo cidadão e pelos órgãos de controle.
Considerando o objeto da presente recomendação e a urgência que a
situação requer, REQUISITA-SE que no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, nos termos do artigo 8º, inciso IV e § 5º, da Lei Complementar n.
75/1993 c/c artigo 8º da Lei 8.625/1993, deverão ser encaminhadas, por
escrito, a este órgão ministerial, informações acerca das providências
adotadas para o cumprimento da presente recomendação,
acompanhadas dos documentos necessários à sua comprovação. A
resposta pode ser enviada ou compartilhada, preferencialmente, por
meio dos seguintes endereços eletrônicos: promotoriajurua@ gmail.com
ou adrianaespinheira@mpam.mp.br
Salienta-se que, diante dos motivos que justificam a expedição da
presente recomendação administrativa, o acolhimento ou não de seus
termos serve como critério de avaliação do agir administrativo, ao ponto
do descumprimento da presente recomendação sinalizar evidência e
fundada presença de elemento subjetivo (DOLO) capaz de configurar
ato de improbidade administrativa para este Órgão Ministerial.
Finalmente, que seja dada ampla divulgação desta recomendação,
além de cópia no placar da Sede da Promotoria de Justiça de Juruá, o
envio de cópia para publicação no Diário Oficial do MPAM.
Publique-se. Notifique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Juruá/AM, 25 de janeiro de 2021.

CONSIDERANDO que o art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93
prevê, dentre as atribuições do Ministério Público, expedir
recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, e ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja
defesa lhe caiba promover; fixando prazo razoável para a adoção de
providências cabíveis;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 4º da Resolução do
Conselho Nacional do Ministério Público CNMP nº 164 de 28 de março
de 2017, as Recomendações Ministeriais podem ser dirigidas, de
maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer
pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha
condições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar
interesses, direitos e bens de que é incumbido o Ministério Público;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do
patrimônio público e social, da moralidade e da eficiência administrativa,
nos termos dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição
Federal e art. 25, inciso IV, alínea “a” e “b”, da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDO que é dever dos agentes públicos velar pela
observância dos princípios constitucionais regentes da Administração
Pública esculpidos no art. 37 da Constituição Federal, quais sejam a
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência;
CONSIDERANDO que atos que gerem enriquecimento ilícito, prejuízo
ao erário ou que violem os princípios da Administração Pública podem
configurar atos de improbidade administrativa, sujeitando o responsável
às sanções impostas pela Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDO que, aos 06 de janeiro de 2021, foi publicada a MP
nº 1026/2021 pelo Presidente da República, que estabelece, dentre
outras, as medidas de transparência na execução do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, de observância
obrigatória por todos os entes da Federação;
CONSIDERANDO que o art. 14 da MP nº 1026/2021 impõe à
Administração Pública o dever de disponibilizar em sítio eletrônico
oficial na internet informações atualizadas a respeito do Plano Nacional
de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e de sua
execução;
CONSIDERANDO que as informações relacionadas no art. 14 da MP nº
1026 constituem um mínimo de informações a serem disponibilizadas,
que deverão ser complementadas se assim exigir o princípio da
transparência ativa, o qual exige de órgãos e entidades públicas a
divulgação de informações de interesse geral, independentemente de
terem sido solicitadas;

ADRIANA MONTEIRO ESPINEIRA
Promotora de Justiça

RECOMENDAÇÃO Nº 001.2021.02.54
PERÍODO DE PANDEMIA (COVID-19). PLANO NACIONAL DE
OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.
DIVULGAÇÃO DA LISTA DAS PESSOAS VACINADAS NO MUNICÍPIO
DE MANACAPURU/AM. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE
PRIORIDADE. PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio da
2ª Promotora de Justiça da Comarca de Manacapuru/AM, pela
Promotora de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas
atribuições constitucionais e legais, com fundamento no art. 127, caput,
e art. 129, III, da Constituição Federal e nas disposições da Lei
Orgânica Nacional nº 8.625/93 e da Lei Complementar Estadual nº
11/93;

CONSIDERANDO que as informações referentes ao nome, CPF e
grupo a que pertencem as pessoas já vacinadas, além da data da
vacinação, número de lote da vacina aplicada e nome do agente público
responsável pela vacinação constituem informações indispensáveis ao
efetivo exercício do controle, pela sociedade e pelos órgãos de controle,
acerca da escorreita execução do Plano Nacional de Operacionalização
da Vacinação contra a Covid-19;
CONSIDERANDO que diante do contexto de escassez da vacina e de
alta demanda pelo imunizante, associado às notícias de que, em muitos
municípios do país, inclusive de Goiás, servidores públicos e
particulares estão sendo vacinados sem que integrem

CONSIDERANDO que a Constituição de 1988 erigiu o Ministério
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os grupos prioritários eleitos pelo plano, em inversão da ordem
prioritária prevista no Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a Covid-19;
CONSIDERANDO que a inversão da ordem prioritária estabelecida no
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19
pode comprometer o alcance dos objetivos propostos pelo plano, bem
como a estratégia mundial de combate à doença, os quais têm como
premissas imunizar a população mais vulnerável e propensa ao
desenvolvimento da doença, para assim, além de evitar mortes
prematuras, evitar o colapso do sistema de saúde;
CONSIDERANDO que a divulgação de informações relativas ao nome,
CPF e do grupo prioritário a que pertencem, das pessoas já vacinadas
sem identificação das comorbidades acaso existentes ou de
informações adicionais acerca de aspectos próprios da saúde do
vacinado, não compromete o direito à intimidade dessas pessoas, ao
tempo em que propiciarão efetivo controle, pela sociedade e pelos
órgãos de controle, da observância da ordem prioritária na aplicação
das vacinas e, em consequência, a garantia do direito à vida e à saúde
de milhões de brasileiros;
CONSIDERANDO que divulgação de nome, CPF e do grupo prioritário
a que pertencem os vacinados, se for considerada uma “restrição” ao
direito fundamental à intimidade, revela-se absolutamente adequada,
necessária e proporcional à garantia dos direitos contrapostos que se
objetiva resguardar, quais sejam a vida e a saúde de milhões de
brasileiros, que se beneficiarão com o escorreito cumprimento do Plano
Nacional de Imunização, além do direito à informação e à probidade da
Administração;
RESOLVE RECOMENDAR ao Prefeito de Manacapuru, ao Secretário
de Saúde e ao Secretário de Administração, cada um no âmbito de
suas competências, que disponibilizem, em site específico (ou aba
específica no site oficial do Município) os dados e informações relativos
ao Plano Nacional de Imunização, elencados no artigo 14 da MP nº
1026/2021, bem como das informações relativas ao nome, CPF e grupo
prioritário a que pertencem, das pessoas já vacinadas, data da
vacinação, número de lote da vacina aplicada e nome do responsável
pela aplicação da vacina, com alimentação diária das informações, a fim
de possibilitar o acompanhamento, em tempo real, pelo cidadão e pelos
órgãos de controle.
EXPEÇA-SE ofício ao Prefeito de Manacapuru, ao Secretário de Saúde
e ao Secretário de Administração, encaminhando esta recomendação,
para que dela tomem ciência e informem se as medidas recomendadas
serão acatadas, requisitando-se a resposta no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas (dada a urgência da questão), com as medidas
providenciadas.
REGISTRE-SE, no ofício de encaminhamento, que, em caso de não
acatamento desta Recomendação, serão adotadas as medidas legais
necessárias, inclusive o ajuizamento de AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PUBLIQUE-SE no sítio e no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Amazonas, objetivando a transparência da
atuação institucional, no que concerne ao tema exposto, à população
amazonense.
Manacapuru, 26 de janeiro de 2021.

TÂNIA MARIA AZEVEDO FEITOSA
Promotora de Justiça
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RECOMENDAÇÃO Nº 02.2021.02.54
PERÍODO DE PANDEMIA (COVID-19). MEDIDAS DE PREVENÇÃO
CONTRA O COVID-19. APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI QUE
DISPONHA SOBRE A CRIAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO,
CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, COM A PREVISÃO DE
MULTA E O PROCEDIMENTO PARA A SUA COBRANÇA.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio da
2ª Promotora de Justiça da Comarca de Manacapuru/AM, pela
Promotora de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas
atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos arts. 127,
caput, e 129, III, da Constituição Federal, e nas disposições da Lei
Orgânica Nacional nº 8.625/93 e da Lei Complementar Estadual nº
11/93;
CONSIDERANDO que a Constituição de 1988 erigiu o Ministério
Público na condição de instituição permanente, essencial na função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93
prevê, dentre as atribuições do Ministério Público, expedir
recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de
relevância pública, e ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja
defesa lhe caiba promover, fixando prazo razoável para a adoção de
providências cabíveis;
CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 4º da Resolução do
Conselho Nacional do Ministério Público CNMP nº 164 de 28 de março
de 2017, as Recomendações Ministeriais podem ser dirigidas, de
maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer
pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha
condições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar
interesses, direitos e bens de que é incumbido o Ministério Público;
CONSIDERANDO que a atuação do Ministério Público tem por
finalidade tratar das medidas necessárias para a preservação da saúde
e da vida diante da pandemia do Covid-19 e da decretação de
emergência em saúde pública declarada pelo Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal, estabelece
que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco e de outros
agravos e ao acesso igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”;
CONSIDERANDO que, em 11 de março de 2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia da COVID19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e a decretação
de Estado de Emergência e de Calamidade Pública no Amazonas
(Decreto nº 42.061, de 16 de março de 2020 e Decreto nº 42.106, de 24
de março de 2020);
CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), nos termos da Portaria nº 188 do
Ministério da Saúde, de 3 de fevereiro de 2020 e a Lei Federal nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do novo coronavírus, objetivando a proteção
da coletividade;
CONSIDERANDO o dever de atender aos protocolos de saúde
implementados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo
Ministério da Saúde (MS) e a necessidade de prevenir a proliferação
massiva do vírus no território amazonense;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas urgentes,
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imediatas e eficientes para conter o avanço da disseminação do
COVID-19, sob pena de o sistema público de saúde entrar em colapso,
com graves danos para a efetivação do direito à saúde pelos órgãos
integrantes do sistema público de saúde;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 43.303 de 23 de janeiro de 2021,
que trata da ampliação de restrições temporárias como medidas
necessárias para o enfrentamento à Covid-19 no estado, em razão da
extrema gravidade do cenário epidemiológico no estado do Amazonas,
mormente o número elevado de casos positivos e de óbitos decorrentes
da COVID-19;
CONSIDERANDO a decisão1 do Supremo Tribunal Federal (STF) que
garantiu autonomia de Estados e Municípios2 para adotarem as
medidas que entenderem pertinentes no sentido de medidas
preventivas e restritivas de enfrentamento à pandemia;
CONSIDERANDO que o art. 24, XII, da Constituição Federal confere
competência concorrente entre União e Estados para legislar sobre
proteção e defesa da saúde, situação em que se insere o Decreto n.
43.234, de 23 de dezembro de 2020, cabendo aos Municípios tão
somente suplementar essa norma de contenção de aglomeração social,
mas nunca negar sua vigência e eficácia, prevalecendo sempre a
norma mais protetiva à saúde;
CONSIDERANDO que diante da escalada de casos confirmados do
novo coronavírus no Brasil e no Estado do Amazonas, bem como do
aumento de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG), além da recomendação de sanitaristas de que a redução do
contato social é medida efetiva para reduzir a contaminação,
governadores e prefeitos têm adotado medidas para restringir a
circulação de pessoas;
CONSIDERANDO, nesse eito, que o Município de Manacapuru possui
medidas de restrição de circulação de pessoas, conforme Decreto
Municipal nº 134 de 12 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO que a violação das regras de isolamento e de
quarenta, devida e individualmente estabelecida nos casos previstos na
Lei n. 13.979/2020, pode configurar, em tese, o crime inscrito no art.
268 do Código Penal;
CONSIDERANDO que, para garantir a eficácia de parte das medidas
previstas na Lei n. 13.979/2020 e evitar a disseminação descontrolada
do COVID-19, tais como o isolamento, a quarentena e a determinação
compulsória de realização de procedimentos médicos, o ente público
municipal poderá instituir uma lei com a previsão de infração
administrativa e multa;
RESOLVE RECOMENDAR à Câmara Municipal de Manacapuru que,
com a finalidade que garantir a adoção eficaz dos mecanismos de
isolamento (separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de
bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a
propagação do Coronavírus) e de quarentena (restrição de atividades
ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que
não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de
transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a
evitar a possível contaminação ou a propagação do Coronavírus),
previstos na Lei nº 13.919/2020:
a) aprovar projeto de lei para criar infração administrativa decorrente da
violação de medidas de prevenção, controle e combate ao COVID-19,
com a previsão de multa e o procedimento para a sua cobrança,
destinado:
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transporte, e em locais privados acessíveis ao público;
ii) aqueles que, inseridos, de maneira formal, por ato da Secretaria
Municipal de Saúde ou outra autoridade competente, em isolamento ou
quarentena, violarem os termos estabelecidos pelas autoridades
sanitárias;
iii) aqueles que promovam, incentivem ou participem de atos de
aglomeração de pessoas em prédios, edifícios ou equipamentos
públicos municipais, em contrariedade às medidas de controle da
disseminação do COVID-19 prescritas pelas autoridades sanitárias;
iv) aqueles que violem a suspensão de atendimento e funcionamento
ao público de estabelecimentos comerciais ou de autônomos, conforme
restrições estabelecidas pela autoridade competente.
RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de Manacapuru, Sr. Betanael da
Silva Dangelo, que, com a finalidade que garantir a adoção eficaz dos
mecanismos de isolamento (separação de pessoas doentes ou
contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou
encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a
contaminação ou a propagação do Coronavírus) e de quarentena
(restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens,
contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de
contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a
propagação do Coronavírus), previstos na Lei nº 13.919/2020:
a) determine a adoção das medidas necessárias para garantir a
suspensão de atividades, a fim de evitar a circulação e a aglomeração
de pessoas, e a consequente ascensão da curva de contaminação pelo
Coronavírus;
b) após a elaboração de eventual Lei pela Câmara Municipal de
Manacapuru, de criação de infração administrativa decorrente da
violação de medidas de prevenção, controle e combate ao COVID-19,
determine a adoção de medidas pelos órgãos municipais para a sua
fiscalização e aplicação de penalidades;
c) dê ampla divulgação nos meios de comunicação, notadamente nos
sites oficiais deste Município, rádio, órgãos públicos (em especial nos
estabelecimentos de saúde), mídias sociais e demais meios de
comunicação, sobre as medidas a serem adotadas para prevenção e
combate ao COVID-19, em consonância com o que for decidido pela
autoridade sanitária estadual e nacional;
d) dê ampla divulgação sobre locais e respectivos fluxos de
atendimento a pacientes com suspeita de COVID-19;
e) dê ampla publicidade e adote todas as providências no sentido de
proteger os grupos de risco, especialmente idosos (com prioridade
absoluta aos que tem mais de 80 anos) e pessoas com comorbidades
(como doenças respiratórias graves, diabetes, dentre outras), que
possam agravar o risco de vida caso sejam infectados pelo COVID-19;
f) elabore ou se, já existente, apresente e cumpra de forma efetiva o
Plano de Contingência Municipal, com realização do treinamento das
equipes, cumprimento dos protocolos, fornecimento de insumos e
cumprimento das medidas previstas no plano, de acordo com a fase de
evolução da pandemia, inclusive com previsão da possibilidade de
aumento do número de equipamentos e insumos necessários, e
ampliação da rede de assistência no caso de necessidade, efetuando
os ajustes que forem precisos, bem como enviando os respectivos
relatórios para acompanhamento por parte desta Promotoria de Justiça;

i) aqueles que descumprirem o obrigatório o uso de máscaras de
proteção facial em espaços públicos, como ruas e praças, em veículos
de transporte público, incluindo carros de aplicativos de
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g) determine o indispensável cumprimento de toda e qualquer política
estipulada pela OMS – Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério
da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, deste
Município, da Vigilância Sanitária do Estado do Amazonas, bem como
no tocante às precauções contra o COVID-19, informando e garantindo
prontamente a execução de providências que venham a ser
determinadas;

e) determine o indispensável cumprimento de toda e qualquer política
estipulada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo Ministério
da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, deste
Município, da Vigilância Sanitária do Estado do Amazonas, bem como
no tocante às precauções contra o COVID-19, informando e garantindo
prontamente a execução de providências que venham a ser
determinadas.

h) execute apenas os programas sociais já existentes na legislação e
autorizados em normas orçamentárias e financeiras do Município de
Manacapuru, a fim de garantir a segurança alimentar e prover os meios
para atender as necessidades básicas da população necessitada;

RECOMENDAR ao Comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar do
Estado do Amazonas e ao Delegado de Polícia, titular da Delegacia
Interativa de Polícia de Manacapuru, que adotem os procedimentos
policiais cabíveis no caso de pessoas que violem as regras de
isolamento e de quarentena, devida e individualmente estabelecida nos
casos previstos na Lei nº 13.979/2020, circunstância caracterizadora,
em tese, do crime inscrito no art. 268 do Código Penal, garantindo-se
os direitos individuais não tolhidos, tanto em âmbito legal, quanto
constitucional, bem como o acesso irrestrito à assistência jurídica
integral e gratuita pela Defensoria Pública do Amazonas.

i) disponibilize a presente recomendação no site do Município, devendo
ainda ser providenciado o envio da mesma para todos os órgãos
municipais desta urbe, conforme determina o artigo 27, parágrafo único
da Lei nº 8.625/93;
j) informe aos servidores municipais, em especial da Guarda Municipal
e da Secretaria Municipal de Saúde, que o descumprimento das regras
de isolamento e de quarentena, devida e individualmente estabelecida
nos casos previstos na Lei nº 13.979/2020, configura o crime inscrito no
art. 268 do Código Penal, devendo o infrator ser encaminhado à
presença da Autoridade Policial para a adoção dos procedimentos
policiais cabíveis;
RECOMENDAR ao Secretário Municipal de Saúde de Manacapuru Sr.
Rodrigo Fábio de Saraiva Balbi, que, com a finalidade de garantir a
adoção eficaz dos mecanismos de isolamento (separação de pessoas
doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte,
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a
evitar a contaminação ou a propagação do COVID-19) e de quarentena
(restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens,
contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de
contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a
propagação do COVID-19), previstos na Lei nº 13.919/2020:
a) dê ampla divulgação nos meios de comunicação, notadamente nos
sites oficiais deste município, rádio, órgãos públicos (em especial nos
estabelecimentos de saúde), mídias sociais e demais meios de
comunicação, sobre as medidas a serem adotadas para prevenção ao
COVID-19 em consonância com o que for decidido pela autoridade
sanitária estadual e nacional;
b) dê ampla divulgação sobre locais e respectivos fluxos de
atendimento a pacientes suspeitos de COVID-19;
c) dê ampla publicidade e adotar todas as providências no sentido de
proteger os grupos de risco, especialmente idosos (com prioridade
absoluta aos que tem mais de 80 anos) e pessoas com comorbidade
(como doenças respiratórias graves, diabetes, dentre outras) que
possam agravar o risco de vida caso sejam infectados pelo COVID-19;
d) cumpra de forma efetiva o Plano de Contingência Municipal, com
realização do treinamento das equipes, cumprimento dos protocolos,
fornecimento de insumos e cumprimento das medidas previstas no
plano de acordo com a fase de evolução da pandemia, inclusive com
previsão da possibilidade de aumento do número de equipamentos e
insumos necessários, e ampliação da rede de assistência no caso de
necessidade, efetuando os ajustes que forem precisos, bem como
enviando os respectivos relatórios para acompanhamento por parte
desta Promotoria de Justiça;

EXPEÇA-SE ofício à Câmara Municipal de Manacapuru, ao Prefeito de
Manacapuru, ao Secretário de Saúde, ao Comandante do 9º Batalhão
de Polícia Militar do Estado do Amazonas e ao Delegado de Polícia,
encaminhando esta recomendação, para que dela tomem ciência e
informem se as medidas recomendadas serão acatadas, requisitandose a resposta no prazo de 3 (três) dias com as medidas providenciadas;
Frise-se que, o não atendimento a presente Recomendação poderá
gerar o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa
em razão da violação de princípios da Administração Pública, em
especial, ao princípio legalidade, nos termos do art. 11 da Lei n.
8.429/92, além da possibilidade de propositura da ação civil
correspondente para garantir a aplicabilidade das mencionadas normas
constitucionais.
PUBLIQUE-SE no sítio e no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Amazonas, objetivando a transparência da
atuação institucional, no que concerne ao tema exposto, à população
amazonense.
Manacapuru, 26 de janeiro de 2021.

TÂNIA MARIA AZEVEDO FEITOSA
Promotora de Justiça

1
D i s p o n í v e l
e m :
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6341.pdf.
Acesso em: 13 de janeiro de 2021.
2
D i s p o n í v e l
e m :
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=44144
7&ori=1. Acesso em: 13 de janeiro de 2021.

EXTRATO DE PROMOTORIA Nº NF 178.2020.000076
Procedimento no MP Virtual nº:178.2020.000076
Noticiante: Rubenito Gomes Onofre Junior
Noticiado: Município de Boca do Acre

O Ministério Público do Estado do Amazonas, nos termos do 23 A, III da
Res. 06/2015 do CSMP/AM, dá conhecimento a quem possa interessar,
que foi ARQUIVADO o presente procedimento, consoante razões já
expostas no despacho, cuja cópia está disponível para conhecimento
no procedimento mencionado.
Por oportuno, frise-se que os autos se encontram disponíveis na base
de dados do MP Virtual da Promotoria de Justiça de Boca do Acre, pelo
prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação do
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DOMPE, após o que, caso não haja interposição de recurso
administrativo, o mesmo será arquivado, nos termos do art. 20 da
Resolução nº 006/2015 do CSMP/AM.

Boca do Acre, 26 de janeiro de 2021

MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA
Promotora de Justiça Substituta
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