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ATOS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMENTO Nº 141225/2021
Interessado: Eduardo Ulysses Ramos Riker
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 18/05/2021 a 27/05/2021, para fruição no período de
16/11/2021 a 25/11/2021.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Direitos Constitucionais do Cidadão, dos Direitos do Consumidor e da
Defesa do Patrimônio Público – CAO-PDC;
VI - Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
Especializadas na Proteção e Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio
Histórico e da Ordem Urbanística -CAO-MAPH-URB;
VII - Centro de Apoio Operacional de Inteligência, Investigação Criminal
e Combate ao Crime Organizado – CAO-CRIMO;
VIII - Centro de Apoio Operacional às Promotorias Eleitorais – CAOELEITORAL.
Art. 2º Os Coordenadores dos Centros de Apoio Operacional serão
nomeados mediante Ato do Procurador-Geral de Justiça, nos termos do
art. 17, §3° da Lei Complementar n° 11 de dezembro de 1993.

ATOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
ATO Nº 124/2021/PGJ
ALTERA O TEXTO DO ATO PGJ N° 068/2001, REVOGA OS ATOS
PGJ N° 245/2002 E 064/2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de reestruturar organicamente a
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, tendo por
escopo o máximo aproveitamento de seus recursos humanos e
materiais disponíveis, de modo a melhor atender aos interesses da
sociedade amazonense;
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de se regulamentar o
funcionamento dos Centros de Apoio Operacional do Ministério Público
do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO o teor do art. 29, XIX, da Lei Complementar n° 11 de
dezembro de 1993;
CONSIDERANDO o teor do art. 94 da Lei Complementar n° 11 de
dezembro de 1993, que assim dispõe: "Ficam criados 08 (oito) Centros
de Apoio Operacional a serem regulamentados por Ato do ProcuradorGeral de Justiça, cabendo-lhe, ainda, designar seus dirigentes, dentre
os integrantes da Carreira, bem como dotá-lo dos serviços auxiliares
necessários ao desempenho de suas funções."
RESOLVE:
Art. 1º O ATO PGJ N° 068/2001 de 14 de março de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Ficam instituídos os Centros de Apoio Operacional, atendendo a
seguinte denominação, a saber:
I - Centro de Apoio Operacional das Procuradorias de Justiça - CAOPROC;
II - Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis –
CAO-CÍVEL;
III - Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais CAO-CRIM;
IV - Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
Especializadas na Infância e Juventude - CAO-IJ;
V - Centro de Apoio Operacional de Proteção e Defesa dos
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Art. 3º Compete aos Centros de Apoio Operacional do Ministério
Público do Estado do Amazonas, órgãos de coordenação das
atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, exercer as
atividades previstas no art. 17, §4° e art. 95 da Lei Complementar n° 11
de dezembro de 1993 e o cumprimento das seguintes atribuições:
I - estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos que atuem na
mesma área de atividade e que tenham atribuições comuns;
II - remeter informações e recomendações técnico-jurídicas, sem
caráter vinculativo, aos órgãos ligados à sua área de atuação;
III - estabelecer interação permanente com entidades ou órgãos
públicos ou privados que atuem em áreas afins, para obtenção de
elementos técnico-especializados, necessários ao desempenho de suas
funções;
IV - prestar auxílio aos órgãos de execução do Ministério Público na
instrução dos inquéritos civis, ou na preparação e/ou proposição de
medidas processuais;
V - zelar pelo cumprimento das obrigações do Ministério Público,
decorrentes de convênios e compromissos de ajustamento firmados;
VI - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça propostas ou sugestões
para:
a) elaboração da política institucional e de programas específicos;
b) edição de atos e instruções, sem caráter normativo, tendentes à
melhoria dos serviços do Ministério Público;
c) realização de convênios, cursos, palestras e outros eventos.
VII - distribuir entre as Procuradorias e Promotorias de Justiça o
atendimento ao público, as representações, os processos
administrativos e expedientes oriundos da Procuradoria-Geral de
Justiça, bem como as matérias de interesse público, afetas aos
respectivos órgãos;
VIII - solucionar controvérsias entre as áreas de atuação, dentro de sua
coordenadoria;
IX - entender-se, diretamente, com autoridades federais, estaduais e
municipais visando atender aos interesses das Procuradorias ou
Promotorias de Justiça sob sua coordenação;
X - expedir notificações e requisições, em atendimento às solicitações
das Promotorias de Justiça, ou em nome do interesse institucional, a
quaisquer autoridades, exceto ao Governador do Estado, aos
Secretários de Estado, Prefeito da Capital, e aos membros do Poder
Legislativo e Judiciário e dos Tribunais de
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Contas; e
XI - indicar as escalas de plantão institucional nos termos do art. 6°,
caput e §1° da Resolução n° 023/2020/CPJ, publicada em 19 de
novembro de 2020, no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do
Estado do Amazonas; e
XII - exercer outras funções compatíveis com suas finalidades.
Art. 4º Cabe às Coordenadorias dos Centros de Apoio Operacional –
CAO, as seguintes obrigações:
I - remeter, anualmente, ao Procurador-Geral de Justiça relatório das
atividades do Ministério Público, relativas às respectivas atribuições;
II - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, no primeiro dia útil do
mês de dezembro, o programa anual de atuação institucional do
respectivo CAO;
III - encaminhar à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos
Jurídicos e Institucionais os relatórios mensais das Promotorias de
Justiça de cada CAO, acompanhada de relatório analítico da própria
coordenação;
IV - realizar reuniões ordinárias mensais com as Procuradorias e
Promotorias de Justiça do CAO, objetivando:
a) avaliar, discutir e estabelecer padrões uniformes de atuação
ministerial, encaminhando-os à consideração do Conselho Superior do
Ministério Público, para ulterior regulamentação;
b) conhecer os procedimentos instaurados, atendimentos ao público e
propostas ou objetivos a serem alcançados por cada Promotoria de
Justiça;
c) discutir escalas de férias e plantões das Procuradorias e Promotorias
de Justiça, para apreciação do Procurador-Geral de Justiça; e,
d) zelar pelo bom desempenho orgânico-funcional de cada CAO,
viabilizando seu adequado e eficiente desempenho, notadamente nas
esferas de recursos humanos, técnicos, logísticos e materiais.
V - comparecer às reuniões entre os Coordenadores dos Centros de
Apoio Operacional, sempre que convocados pelos Órgãos da
Administração Superior; e,
VI - manter harmonioso e estreito relacionamento com os demais
coordenadores, respondendo às solicitações, fundamentadamente e
por escrito, adotando todas as providências para solução das
demandas que lhe forem apresentadas.
Art. 5º O Centro de Apoio Operacional das Procuradorias de Justiça,
órgão de coordenação e suporte para as atividades das Procuradorias
de Justiça, compreende:
I - as Procuradorias de Justiça com atuação junto às Câmaras Cíveis;
II - as Procuradorias de Justiça com atuação junto às Câmaras
Criminais;
III - as Procuradorias de Justiça com atuação junto às Câmaras
Reunidas.
Art. 6º O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
Cíveis compreende:
I - as Promotorias de Justiça com assento às Varas de Família,
Sucessões e Registros Públicos;
II - a Promotoria de Justiça de Fundações e Massas Falidas; e
III - as Promotorias de Justiça da Fazenda Pública.
Art. 7 º O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
Criminais compreende:
I - as Promotorias de Justiça com assento às Varas Criminais e
Juizados Especiais Criminais;
II - as Promotorias de Justiça com assento aos Tribunais do Júri;
III - as Promotorias de Justiça Especializadas em Crimes de Trânsito;
III - as Promotorias de Justiça Especializadas em Crimes de Uso e
Tráfico de Entorpecentes;
IV - as Promotorias de Justiça com assento à Vara de Execuções

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:
Sílvia Abdala Tuma
Secretária-geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

Criminais;
V - as Promotorias de Justiça com assento à Auditoria Militar;
VI - as Promotorias de Justiça Especializadas no Controle Externo da
Atividade Policial;
VII - as Promotorias de Justiça Especializadas no Combate à Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher (Maria da Penha);
IX - as Promotorias de Justiça Especializadas no Crimes Sexuais
Contra a Criança e Adolescente; e
X - as Promotorias de Justiça com assento à Vara de Execuções de
Medidas e Penas Alternativas (VEMEPA).
Art. 8º Compete ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça Especializadas na Infância e Juventude:
I – cuidar dos expedientes internos e externos da Coordenação,
mantendo atualizada as correspondências, fazendo-o com ajuda de um
Secretário, designado pela Procuradoria-Geral de Justiça;
II – distribuir as representações e notícias recebidas às Promotorias de
Justiça competentes, conforme o caso;
III – atender ao público, orientando quanto aos procedimentos e
encaminhamentos, se necessário, para outro Órgão competente;
IV – organizar biblioteca especializada, com jurisprudência, inclusive
informatizada, à serviço de todas as Promotorias de Justiça
Especializadas da Infância e da Juventude;
V – dar apoio às Promotorias de Justiça Especializadas da Infância e
Juventude, através do envio de doutrina, jurisprudência, cópias de
petições, arrazoados, sentenças, etc..., velando pela qualidade técnica
da intervenção ministerial;
VI – organizar as Súmulas de Entendimento do Grupo de Apoio, que
consistirá numa orientação técnica, sem caráter vinculante, a respeito
de determinados temas que tenham sido objeto de pesquisas do Grupo,
constando de uma ementa e de sua fundamentação, que será
encaminhada ao Conselho Superior do Ministério Público, para
apreciação e homologação;
VII – organizar cursos e seminários de atualização na área da criança e
do adolescente, buscando apoio em outros Órgãos afins, para a
consecução desses objetivos;
VIII – velar pela manutenção de um Banco de Dados sobre a questão
da criança e do adolescente;
IX – prestar orientação aos Conselhos de Direitos e Tutelares,
fiscalizando o Fundo Estadual do Conselho dos Direitos da Criança e
do Adolescente e o Fundo Municipal do Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente da Capital;
X – representar o Grupo de Apoio inclusive em reuniões com quaisquer
Órgãos, por solicitação ou iniciativa sua;
XI – manter contatos com Centros de Apoio das Promotorias de Justiça
da Infância e da Juventude de todos os Estados da Federação,
trocando experiências e informações;
XII – opinar na indicação do Coordenador Estadual da ABMP –
Associação Brasileira dos Magistrados e Promotores de Justiça da
Infância e da Juventude, dando todo o apoio logístico para a referida
entidade;
XIII – encaminhar à Coordenadoria de Apoio às Promotorias de Justiça
um Plano Anual de Metas do Grupo de Apoio, até o mês de janeiro de
cada ano;
XIV – emitir pareceres, quando solicitado por Órgãos de Administração
e de Execução do Ministério Público do Amazonas;
XV – expedir recomendações aos Órgãos competentes, a respeito dos
serviços públicos ou de relevância pública, relacionados com a criança
e o adolescente.
Art. 9º Compete ao Centro de Apoio Operacional de Inteligência,
Investigação Criminal e Combate ao Crime Organizado - CAO-CRIMO:
I – obter informações de interesse do Ministério Público do Estado do
Amazonas e protegê-las;
II – manter a Administração Superior do Ministério Público do Estado do
Amazonas informada sobre os assuntos de interesse institucional;
III – encaminhar informações aos Órgãos do Ministério Público do
Estado do amazonas de interesse institucional restrito à
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respectiva área de atuação;
IV – analisar diariamente todas as informações obtidas pelo Ministério
Público, inclusive dos meios de comunicação;
V – promover a articulação, a integração e o intercâmbio entre os
órgãos de execução, inclusive para efeito de atuação conjunta ou
simultânea, quando cabível;
VI – propor em conjunto com os órgãos locais de execução, por
solicitação destes e quando entender conveniente, as medidas judiciais
pertinentes e, para tanto, requisitar dos órgãos públicos ou privados
laudos, certidões, informações, exames e quaisquer documentos,
observado o disposto no §4°, do art. 4°, da Lei Complementar n°.
011/1993;
VII – prestar auxílio aos órgãos de execução do Ministério Público na
instrução de procedimentos administrativos, no acompanhamento de
inquéritos policiais ou no desenvolvimento de medidas processuais;
VIII – requisitar de órgãos públicos ou privados inquéritos, laudos,
certidões, informações, exames e quaisquer documentos, bem como
expedir notificações e, quando for o caso, requisitar condução coercitiva
nos procedimentos de sua atribuição, observado o disposto no §4°, do
art. 4°, da Lei Complementar n° 011/1993;
IX – receber representações e expedientes e encaminhá-los aos órgãos
de execução para as medidas adequadas;
X – solicitar informações dos órgãos de execução sobre o andamento
de representações, expedientes e procedimentos administrativos;
XI – obter suporte probatório necessário aos procedimentos, medidas e
ações, judiciais ou extrajudiciais, no âmbito de suas atribuições;
XII – fazer intercâmbio e colaborar com os órgãos policiais civis,
federais e militares e com os de polícia administrativa, nos
procedimentos de sua atribuição;
XIII – remeter informações técnico-jurídicas aos órgãos de execução;
XIV – manter arquivo informatizado e atualizado de denúncias,
requerimentos de medidas assecuratórias e portarias inaugurais de
procedimentos administrativos, ajuizados ou baixados pelos órgãos de
execução, acompanhando-os até o final de sua tramitação;
XV – prestar atendimento e orientação às entidades com atuação na
sua área;
XVI – sugerir a realização de convênios e zelar pelo cumprimento das
obrigações deles decorrentes;
XVII – estabelecer intercâmbio, permanente, com entidades públicas ou
privadas que, direta ou indiretamente, dediquem-se ao estudo,
prevenção e repressão às atividades de organizações criminosas;
XVIII – responder pela implementação dos planos e programas de sua
área, em conformidade com as diretrizes fixadas;
XIX – representar o Ministério Público, quando cabível, e por delegação
do Procurador-Geral de Justiça, junto aos órgãos que atuam na
respectiva área;
XX – acompanhar a política nacional e estadual referente à sua área de
atuação, realizando estudos e oferecendo sugestões às entidades
públicas e privadas com atribuições no setor;
XXI – manter permanente contato com o Poder Legislativo, federal e
estadual, inclusive acompanhando o trabalho das comissões técnicas
encarregadas do exame de projetos de lei, na sua área de atuação;
XXII – expedir atos normativos, de caráter não-vinculativo, relacionados
às respectivas áreas de atuação;
XXIII – desenvolver estudos e pesquisas, criando ou sugerindo a
criação de grupos e comissões de trabalho;
XXIV – sugerir a realização de cursos, palestras e outros eventos;
XXV – sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a formação de Grupos de
Promotorias de Justiça para efeito de atuação conjunta e simultânea;
XXVI – apresentar, anualmente, ao Procurador-Geral de Justiça
sugestões para colaboração do Plano Geral de Atuação do
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Ministério Público;
XXVII – apresentar ao Procurador-Geral de Justiça relatório anual das
atividades do Ministério Público na sua área de atuação;
XXVIII – exercer outras funções compatíveis com a sua finalidade.
§1° conforme conceito estabelecido na Convenção das Nações Unidas
sobre Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), de
15.11.2000, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 231, de 29.5.2003 e
promulgada pelo Decreto n. 5.015, de 12.3.2004, considera-se
organização criminosa o grupo criminoso estruturado por três ou mais
pessoas, existente há algum tempo e atuando com o propósito de
cometer um ou mais delitos graves ou enunciados na mencionada
Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um
benefício econômico ou outro benefício material;
§2° considera-se atividade de inteligência a obtenção de informações e
a proteção das mesmas, a fim de manter a Administração Superior do
Ministério Público do Estado do Amazonas atualizada sobre os
assuntos de natureza institucional, bem como os Órgãos de Execução e
os Centros de Apoio Operacional de acordo com o interesse de suas
atribuições;
§ 3° o CAO-CRIMO será dirigido por Membro do Ministério Público,
designado Coordenador pelo Procurador-Geral de Justiça, dentre os
Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça do mais elevado grau
e exercerá atribuições em todo o Estado;
§4° poderão ser criados setores, para o melhor desempenho de suas
funções;
§5° nas Comarcas do Interior, será responsável pela repressão às
organizações criminosas e pela obtenção de informações institucionais
a Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri;
§6° ficam os órgãos de execução de todo o Estado, nas áreas de
atuação de que trata o art. 1°, obrigados a remeter ao Coordenador do
Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado e de
Investigação Criminal, cópia de todas as portarias inaugurais de
procedimentos administrativos baixadas pelos órgãos de execução, as
denúncias e os requerimentos de medidas assecuratórias;
§7° o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado
(GAECO) integra a estrutura do CAOCRIMO nos termos e disposições
constantes da Lei Complementar n° 011 de 1993, em especial os §§ 12
a 14 do art. 17.
Art. 10. Compete ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias
Eleitorais – CAO-ELEITORAL:
I – desenvolver meios para acompanhamento das políticas nacional,
estadual e municipal fixadas para a matéria eleitoral;
II – manter permanente contato com o Poder Legislativo para o
acompanhamento do trabalho das comissões técnicas encarregadas do
exame de projetos de lei referentes à matéria eleitoral;
III – prestar auxílio, quando solicitado, aos órgãos de execução do
Ministério Público e ao Procurador-Regional Eleitoral, na instrução de
procedimentos eleitorais;
IV – solicitar informações dos órgãos de execução sobre assuntos de
sua área de atuação eleitoral;
V – manter arquivo informatizado e atualizado de denúncias,
requerimentos de medidas assecuratórias, portarias inaugurais de
procedimentos administrativos, representações, petições iniciais de
ações eleitorais, recursos interpostos e demais providências;
VI – catalogar em meio digital decisões liminares, sentenças e acórdãos
proferidos nas ações judiciais respectivas;
VIII – desenvolver estudos e pesquisas, criando ou sugerindo a criação
de grupos e comissões de trabalho;
VII – responder pela implementação dos planos e programas de sua
área, em conformidade com as diretrizes fixadas;
IX – coordenar em conjunto com o CEAF a realização de cursos,
palestras e outros eventos, visando à efetiva capacitação dos órgãos de
execução;
X – sugerir ao Procurador Regional Eleitoral a formação de Grupos de
Promotorias Eleitorais para efeito de atuação conjunta e
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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)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral
OUVIDORIA
Jussara Maria Pordeus e Silva
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simultânea;
XI – apresentar ao Procurador Regional Eleitoral e ao Procurador-Geral
de Justiça e relatório anual das atividades do Ministério Público na sua
área de atuação;
XII – sugerir à Procuradoria Regional Eleitoral a uniformização de
procedimentos dos órgãos de execução:
a) propondo ao Procurador Regional Eleitoral súmulas indicativas do
posicionamento oficial do Ministério Público do Amazonas nas questões
atinentes à sua área;
b) sugerindo à Procuradoria Regional Eleitoral a edição de atos e
instruções aos órgãos competentes com vistas à melhoria dos serviços
do Ministério Público Eleitoral.
XIII – exercer outras funções compatíveis com a sua finalidade.
Art. 11. Compete ao Procurador-Geral de Justiça dirimir os conflitos de
atribuições entre as Coordenadorias dos Centros de Apoio Operacional.
Art. 12. Compete ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
Jurídicos e Institucionais a Coordenação Geral dos Centros de Apoio
Operacional.
Art. 13. Fica expressamente delegada ao Subprocurador-Geral de
Justiça para Assuntos Administrativos a competência para disciplinar o
local físico onde devem funcionar os Centros de Apoio Operacional,
assim como todas as providências quanto aos serviços auxiliares
necessários ao pleno desempenho das atribuições constantes deste ato
normativo, mediante a designação de servidores e estagiários do
quadro administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça;
§1° a Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
deverá adotar imediatas providências quanto à resolutividade de
funcionamento do Centro de Apoio Operacional das Procuradorias de
Justiça, a partir da publicação do presente ato.
Art. 14 Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
todas as disposições em contrário, em especial:
I - o ATO PGJ 245 de 20 de Novembro de 2002, que criou a Subcoordenadoria das promotorias de justiça do meio ambiente das
comarcas integrantes da bacia do Rio Negro na estrutura do centro de
apoio operacional das promotorias de justiça de defesa do meio
ambiente e do patrimônio histórico - CAOPRODEMAPHURB;
II - o ATO PGJ 064 de 16 de Janeiro de 2007, que criou o Centro de
Apoio Operacional de Segurança Institucional – CAO-SEG."
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus, 14 de maio de 2021.
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RESOLVE:
CESSAR os efeitos, a contar de 18 de maio de 2021, do ATO Nº
244/2017/PGJ, datado de 06.12.2017, que afastou o Exmo. Sr. Dr.
WALBER LUÍS SILVA DO NASCIMENTO, Promotor de Justiça de
Entrância Final, de suas funções junto a este Ministério Público do
Estado do Amazonas.
Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO AMAZONAS, em Manaus (Am.), 17 de maio de 2021.

NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal
PORTARIA Nº 1094/2021/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor da Resolução n.º 054/98-CSMP, de 23 de
setembro de 1998, que disciplina e define a manifestação dos Órgãos
do Ministério Público de 1.ª e 2.ª instâncias, no que tange à
apresentação de contrarrazões sempre que o advogado, ao interpor o
Recurso de Apelação, invocar a aplicação do art. 600, § 4.º, do Código
de Processo Penal;
RESOLVE:
DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. ELANDERSON LIMA DUARTE, Promotor
de Justiça de Entrância Inicial, Titular da Promotoria de Justiça da
Comarca de Atalaia do Norte, para oferecer as contrarrazões nos autos
da Apelação Criminal n.º 0000105-06.2019.8.04.2400, em tramitação na
Segunda Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas.
Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 13 de maio de 2021.
NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal
PORTARIA Nº 1095/2021/PGJ

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR
Procurador-Geral de Justiça

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

ATO Nº 126/2021/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o teor da RESOLUÇÃO Nº 019/2021-CPJ (0634636),
datada de 07.05.2021, oriunda do e. Colégio de Procuradores de
Justiça do Amazonas (Procedimento Interno SEI N.º 2021.007819);
CONSIDERANDO as disposições contidas no r. DESPACHO Nº
2441.2021.SGMP.0634827.2021.007819, datado de 14 de maio de
2021;
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso XLI, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,

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:
Sílvia Abdala Tuma
Secretária-geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

CONSIDERANDO o teor da Resolução n.º 054/98-CSMP, de 23 de
setembro de 1998, que disciplina e define a manifestação dos Órgãos
do Ministério Público de 1.ª e 2.ª instâncias, no que tange à
apresentação de contrarrazões sempre que o advogado, ao interpor o
Recurso de Apelação, invocar a aplicação do art. 600, § 4.º, do Código
de Processo Penal;
RESOLVE:
DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS
BERIBA, Promotor de Justiça de Entrância Inicial, titular da Promotoria
de Justiça da Comarca de São Gabriel da Cachoeira, para oferecer as
contrarrazões nos autos da Apelação Criminal n.º 000062641.2013.8.04.6900, em tramitação na Primeira Câmara Criminal do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

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
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)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral
OUVIDORIA
Jussara Maria Pordeus e Silva
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AMAZONAS, em Manaus (Am.), 13 de maio de 2021.

RESOLVE:

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

DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA,
Promotor de Justiça de Entrância Final, Titular da 87.ª Promotoria de
Justiça de Manaus (3.ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico
de Entorpecentes), para oferecer as contrarrazões nos autos da
Apelação Criminal n.º 0742236-37.2020.8.04.0001, em tramitação na
Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas.

PORTARIA Nº 1101/2021/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 V, da Lei Complementar
n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,
RESOLVE:
REVOGAR, a contar de 18/05/2021, o teor da Portaria nº
1385/2019/PGJ, datada de 17/05/2019, que ampliou as atribuições da
Exma. Sra. Dra. LUCIANA TOLEDO MARTINHO, Promotora de Justiça
de Entrância Final, para a 38ª Promotoria de Justiça (8ª Vara de
Família).

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 17 de maio de 2021.
NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal.
PORTARIA Nº 1106/2021/PGJ

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

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.), 17 de maio de 2021.

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

NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal
PORTARIA Nº 1104/2021/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor da Resolução n.º 054/98-CSMP, de 23 de
setembro de 1998, que disciplina e define a manifestação dos Órgãos
do Ministério Público de 1.ª e 2.ª instâncias, no que tange à
apresentação de contrarrazões sempre que o advogado, ao interpor o
Recurso de Apelação, invocar a aplicação do art. 600, § 4.º, do Código
de Processo Penal;
RESOLVE:
DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO,
Promotor de Justiça de Entrância Final, Titular da 4.ª Promotoria de
Justiça de Manaus (7.ª Vara Criminal), para oferecer as contrarrazões
nos autos da Apelação Criminal n.º 0757858-59.2020.8.04.0001, em
tramitação na Segunda Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Amazonas.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 17 de maio de 2021.
NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal.

ATOS DA SUBPROCURADORIA-GERAL PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
PORTARIA Nº 0351/2021/SUBADM
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso das atribuições legais, e

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 17 de maio de 2021.
NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO
Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal.

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,
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno nº 2021.007336 –
SEI,

PORTARIA Nº 1105/2021/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor da Resolução n.º 054/98-CSMP, de 23 de
setembro de 1998, que disciplina e define a manifestação dos Órgãos
do Ministério Público de 1.ª e 2.ª instâncias, no que tange à
apresentação de contrarrazões sempre que o advogado, ao interpor o
Recurso de Apelação, invocar a aplicação do art. 600, § 4.º, do Código
de Processo Penal;

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:
Sílvia Abdala Tuma
Secretária-geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

I – REVOGAR, a contar desta data, o teor da Portaria n.º
0738/2020/PGJ;
II – DESIGNAR a Exma. Sra. Dra. MARCELLE CRISTINE DE
FIGUEIREDO ARRUDA, Promotora de Justiça de Entrância Inicial, ora
convocada para a 61ª Promotoria de Justiça Especializada no Controle
Externo da Atividade Policial, para atuar nos autos do Procedimento
Investigatório Criminal n.º 040.2019.000829 (SAJ-MP n.º
06.2019.00002351-2), em face da manifestação de suspeição da Exma.
Sra. Dra. Maria Betusa Araújo do Nascimento.

RESOLVE:
ATRIBUIR a Gratificação de Atuação do Ministério Público do Estado do
Amazonas (GAMPE-E) à servidora KARLA KEYLA FONSECA
BASTOS, Agente Técnico - Jurídico, de forma proporcional aos dias
trabalhados, fixada em 21% (vinte e um por cento) incidentes sobre o
vencimento básico, para o desenvolvimento de atividades inerentes ao
cargo efetivo junto a 40.ª Promotoria de Justiça, com extensão do
horário de trabalho até às 17 horas, no período de 12/05/2021 a
12/11/2021,

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
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)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral
OUVIDORIA
Jussara Maria Pordeus e Silva
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ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 12 de maio de 2021.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 12 de maio de 2021.

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
PORTARIA Nº 0354/2021/SUBADM

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

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

PORTARIA Nº 0352/2021/SUBADM

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2021.007675 –
SEI;

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso das atribuições legais, e
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,
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno nº 2021.007114 –
SEI,

RESOLVE:
I – CONSTITUIR Grupo de Trabalho composto pelos servidores ATHOS
COELHO CARDOSO, ELIANE EZÍDIO PEREIRA, ISABELA DE
ALMEIDA GOMES COSTA, RODOLFO ALTINO CORREA DA SILVA e
THAIS DE FARIA SANT'ANA SILVA, todos Agentes de ApoioAdministrativo, sob a coordenação desta última, para realizar o
cadastramento dos estagiários da instituição no Sistema PRODAM/RH;
II – DETERMINAR que os trabalhos sejam realizados no período de
14/05/2021 a 13/06/2021;

RESOLVE:
ATRIBUIR a Gratificação de Atuação do Ministério Público do Estado do
Amazonas (GAMPE-E) ao servidor FREDERICO JORGE DE MOURA
ABRAHIM, Agente de Apoio - 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 ao CAO-PE, com extensão do horário de trabalho
até às 17 horas, no período de 03/05 a 02/08/2021, excetuando-se
eventuais afastamentos.

III – AUTORIZAR o pagamento da gratificação estabelecida pelo § 1.º,
alínea “b” e §2º, do art. 6.º, do ATO PGJ N.º 233/2011, alterado pelo
ATO PGJ N.º 091/2014, aos servidores integrantes do referido grupo,
após a apresentação do Relatório Final.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 12 de maio de 2021.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 12 de maio de 2021.

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

PORTARIA Nº 0355/2021/SUBADM
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2021.003108 –
SEI,

PORTARIA Nº 0353/2021/SUBADM
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2021.007620 –
SEI,
RESOLVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para participar de Oficina
de apresentação e treinamento do novo módulo de Atos de Pessoal do
Portal e-Contas, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas, a realizar-se no dia 14/05/2021, das 14h às 16 horas, de
forma virtual:
- Dmes Brito de Souza, Chefe da Divisão de Recursos Humanos
- Marcus Roberto Laranjeira da Silva, Chefe da Seção de Folha da
Pagamento
- Rodolfo Altino Correa da Silva, Agente de Apoio Administrativo e
- Eliane Ezidio Pereira, Agente de Apoio Administrativo.

RESOLVE:
I – DESIGNAR o(a) Chefe da Divisão de Recursos Humanos (DRH) da
Procuradoria-Geral de Justiça para acompanhar, gerir e fiscalizar a
CARTA-CONTRATO Nº 005/2021 - MP/PGJ, firmada entre este
Ministério Público Estadual e a empresa PORTO SEGURO CIA DE
SEGUROS GERAIS, cujo objeto é a prestação de serviço de seguro
coletivo contra acidentes pessoais para Estagiários da ProcuradoriaGeral de Justiça/ Ministério Público do Estado do Amazonas;
II – No impedimento e/ou afastamento do(a) gerenciador(a) titular, fica
designado como gestor/fiscal da referida Carta-Contrato o(a) Diretor(a)
de Administração da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 12 de maio de 2021.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GÉBER MAFRA ROCHA
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
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:
Sílvia Abdala Tuma
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
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)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral
OUVIDORIA
Jussara Maria Pordeus e Silva
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140/2012, de 06.06.2012.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.

PORTARIA Nº 0356/2021/SUBADM
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2019.021245 –
SEI,
RESOLVE:

GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 13 de maio de 2021.

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
PORTARIA Nº 0358/2021/SUBADM

I – DESIGNAR o servidor Paulo Augusto de Oliveira Lopes, Agente
Técnico Engenheiro Civil para acompanhar, gerir e fiscalizar o Contrato
Administrativo nº 7/2021 - MPAM/PGJ, firmado entre este Ministério
Público Estadual e a empresa EVEREST ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA., cujo objeto consiste na prestação de serviços de
construção de infraestrutura destinada a abrigar as entradas de fibra
ótica nos prédios da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do
Amazonas, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas,
equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição
necessários para execução dos serviços, nos termos do Edital de
Pregão Eletrônico n.º 4.007/2021-CPL/MP/PGJ;
II – No impedimento e/ou afastamento do gerenciador titular, fica
designado como gestora/fiscal do referido Contrato a servidora Luciana
de Souza Carvalho, Agente Técnico Engenheiro Civil.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 12 de maio de 2021.

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2021.005403 –
SEI,
RESOLVE:
PRORROGAR, pelo período de 15 (quinze) dias, a contar de 15
maio de 2021, o prazo para conclusão das atividades do Grupo
Trabalho constituído pela PORTARIA N.º 0273/2021/SUBADM,
15.04.2021, com o objetivo de atuar na fila de processos retidos
SAJMP, analisando e dando o necessário encaminhamento.

de
de
de
no

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 13 de maio de 2021.

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

PORTARIA Nº 0359/2021/SUBADM
PORTARIA Nº 0357/2021/SUBADM
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno nº 2021.007379 –
SEI;
CONSIDERANDO o disposto no art. 4.º, II, do ATO PGJ N.º 002/2011,
datado de 06.01.2011, que dispõe sobre o deslocamento dos membros
e servidores do Ministério Público para fora da sede de exercício,
estabelece normas para a concessão de passagens e diárias e dá
outras providências,
RESOLVE:
I – AUTORIZAR o deslocamento do Assessor de Segurança
Institucional deste Ministério Público TC QOPM PAULO EMILIO VIEIRA
DE MELO, ao município de Lábrea/AM, no período de 15 a 19 de maio
de 2021, a fim de realizar segurança pessoal do Exmo. Sr. Dr. Alberto
Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça,
designado para o cumprimento de missão institucional, nos termos da
PORTARIA Nº 1083/2021/PGJ;
II - CONCEDER-LHE passagem aérea no trecho Manaus / Porto Velho /
Manaus e 3,5 (três e meia) diárias, para o custeio de alimentação e
pousada;
III – DETERMINAR, dentro do prazo legal, a apresentação do relatório
de prestação de contas de diárias, em conformidade com as exigências
do Ato PGJ n.° 002/2011/PGJ, de 06.01.2011, alterado pelos Atos PGJ
n.ºs 067/2012, de 20.03.2012, 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:
Sílvia Abdala Tuma
Secretária-geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2021.005204 –
SEI,
RESOLVE:
I – DESIGNAR o(a) Diretor(a) de Administração da Procuradoria-Geral
de Justiça para acompanhar, gerir e fiscalizar o Termo de Cessão de
Servidor nº 016/2021– MP/PGJ, firmado entre este Ministério Público
Estadual e a Prefeitura Municipal de Boa Vista dos Ramos/AM, cujo
objeto consiste em disciplinar a cessão da servidora TATIANA DE
SOUZA SANTOS, Cargo: Auxiliar Administrativo, Matrícula nº 412-1,
pertencente ao Quadro de Pessoal do CEDENTE, que será designado
exclusivamente para desempenhar suas funções nas Promotorias de
Justiça do CESSIONÁRIO instaladas na comarca a que pertencer o
município;
II – No impedimento e/ou afastamento do(a) gerenciador(a) titular, fica
designado como gestor/fiscal do referido Termo de Cessão de Servidor
o(a) chefe da Divisão de Recursos Humanos.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 14 de maio de 2021.

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

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
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)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral
OUVIDORIA
Jussara Maria Pordeus e Silva
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procedimento se faz necessário para o regular Credenciamento no
Quadro de Estagiários desta Instituição, na forma do Ato PGJ n°
169/2009 e alterações:
56º EZEQUIEL DA SILVA BERNARDO

CONSIDERANDO o projeto de substituição de servidores ocupantes do
cargo de Agente Técnico – Jurídico, apresentado por meio do
procedimento SEI nº 2019.015846;

57º ROBERTO JÚNIOR DUARTE LEAL

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2021.007719 –
SEI;

59º THAIANY DE SOUZA MONTEIRO

58º WANDERSON SILVA SOUZA

CONSIDERANDO a existência de 14 (catorze) Promotorias de Justiça
desprovidas de assessoramento técnico-jurídico nos meses de mai/jun
de 2021, sendo 1 (uma) vaga, 3 (três) por licença maternidade, 1 (uma)
por licença paternidade, 2 (duas) por licença médica e 7 (oito) por
ocasião de férias;

60º GEOVANA VIEIRA DE CASTRO MARQUES

CONSIDERANDO ainda o teor do Procedimento Interno n.º
2021.007515,

63º CÉLIA ALICE PERON CASTRO

RESOLVE:

61º THAÍS SANTOS SOUZA
62º REBECA CRISTINA GUEDES LIMA

64º JEAN SOARES RODRIGUES
65º CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SENA JUNIOR

I – CONSTITUIR Grupo de Trabalho para análise e elaboração de
manifestações em autos processuais judiciais e extrajudiciais que se
encontrem com vista ao Ministério Público que atua nas seguintes
Varas Criminais Comuns e Especializadas: 5.ª, 8.ª e 9.ªVaras Criminais,
1.ª e 4ª Varas Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de
Entorpecentes (VECUTE), 2.ª e 3.ª Varas do Tribunal do Júri, 3.ª Vara
Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 1.ª e
2.ª Varas Especializadas em Crimes Contra a Dignidade Sexual de
Crianças e Adolescentes, Vara de Execução de Medidas e Penas
Alternativas, Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial e
demais Promotorias que necessitarem de reforço técnico durante a
vigência do Grupo;

66º ANA CAROLINA ROCHA DE FRANÇA
67º AYRON MACIEL DO NASCIMENTO
68º VINICIUS DANTAS DA ENCARNAÇÃO
69º REBECA CARVALHO DA SILVA
70º GUILHERME DE JESUS AQUINO
71º KAYLA SOUSA MONTEIRO

II – DESIGNAR, para compor o referido Grupo de Trabalho, os
servidores ANDREA RIBEIRO COSMO, HELLEN DO SOCORRO
FARIAS DE MOURA, ISADYSON PIMENTEL AZEDO, JEFFERSON
ORTIZ MATIAS, JOÃO PAULO GOMES LIMA, JOSE ALBERTO DE
OLIVEIRA NETO, LEONARDO ARAÚJO TORRES, MATHEUS
MARINHO NOGUEIRA e WILSON DÁCIO VENTILARI SIMÕES, todos
Agentes Técnico - Jurídicos;

72º KEVEN JACAUNA FERNANDES

III – FIXAR o prazo para a realização dos trabalhos no período de
17/05/2021 a 18/06/2021, e a meta individual de 120 (cento e vinte)
pontos, baseados na tabela de pontuação apresentada no
procedimento SEI n.º 2019.015846;

GABINETE DA SUBPROCURADORIA–GERAL DE JUSTIÇA PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus/AM, 14 de maio de
2021.

IV – AUTORIZAR o pagamento da gratificação estabelecida pelo § 1.º,
alínea “d” e §2º, do art. 6.º, do ATO PGJ N.º 233/2011, alterado pelo
ATO PGJ N.º 091/2014, aos servidores integrantes do referido grupo,
após a apresentação do Relatório Final.

GÉBER MAFRA DA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

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

AVISO

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 17 de maio de 2021.

Em anexo.

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

AVISO

73º ANNE CAROLINE SOUZA DE SOUZA
74º JOÃO LUCAS BASTOS DE LIMA SOUSA
75º MARIA HELOÍSA PARÁ NUNES

ATOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA

DESPACHO Nº 2021/0000029721.01PROM_CVZ

Em anexo.
EDITAL Nº 0634811.2021.SUBADM.0634811.2021.007790
O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos do
Ministério Público do Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições
legais, CONVOCA os senhores e senhoras abaixo nominados para
apresentarem pelo e-mail estagio@mpam.mp.br, até 31/05/2021,
documentação relacionada no Edital do XX Exame de Seleção para o
Credenciamento de Estagiários de Direito do Ministério Público do
Estado do Amazonas. Tal
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:
Sílvia Abdala Tuma
Secretária-geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

Portaria nº 03/2021
NF nº 202.2021.000024
AVISO
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO Nº 0027/2021/70PJ em anexo

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
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)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral
OUVIDORIA
Jussara Maria Pordeus e Silva
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AVISO

PORTARIA DE PRORROGAÇÃO Nº 0026/2021/70PJ em anexo

Em anexo.
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DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 2021/0000026800.01PROM_ITT
AVISO
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO Nº 0024/2021/70PJ em anexo

AVISO
Em anexo.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 2021/0000024580.01PROM_ITT

AVISO
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO Nº 0032/2021/70PJ em anexo

AVISO
Em anexo.

AVISO
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO Nº 0033/2021/70PJ em anexo

Despacho exarado na Notícia de Fato 040.2021.000017
AVISO

AVISO

Em anexo.

PORTARIA DE PRORROGAÇÃO Nº 0034/2021/70PJ em anexo

Despacho exarado no Procedimento Preparatório n. 046.2019.000104

AVISO

AVISO

Em anexo.
Recomendação relativa ao Inquérito Civil n. 040.2020.000353

Em anexo.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 2021/0000024580.01PROM_ITT

AVISO
Em anexo.
Recomendação relativa ao INQUÉRITO CIVIL N. 162.2020.000080 – 1ª
PJH

AVISO

AVISO

PORTARIA Nº 4/2021 – 1ª PJH

Em anexo.
Despacho relativo a NOTÍCIA DE FATO N. 162.2020.000068

Em anexo

AVISO

AVISO Nº 0005/2021/77PJ

Em anexo.
Despacho relativo a Notícia de Fato 162.2020.000081

AVISO DE ARQUIVAMENTO N.º 0005/2021/77PJ

Despacho em anexo.

Inquérito Civil N.º 06.2016.00005205-0
AVISO
Em anexo.
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2.021 – DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO AMAZONAS
AVISO
Em anexo.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 2021/0000029918.01PROM_ITT
AVISO
Em anexo.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 2021/0000029913.01PROM_ITT

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:
Sílvia Abdala Tuma
Secretária-geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

O Ministério Público do Estado do Amazonas, por seu Promotor de
Justiça in fine assinado, nos termos do art. 5º da Resolução n. 23, de
17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 39, § 4º,
da Resolução n.° 006/2015 – CSMP, vem NOTIFICAR os interessados
nos autos do Inquérito Civil N.º 06.2016.00005205-0, instaurado a fim
de investigar possíveis ilegalidades na concessão de aposentadoria por
invalidez, pela MANAUSPREV/Manaus Previdência, da Sra. Aldiva de
Lima Viana, CPF 286.778.032-20, em razão de Contrato Temporário
sob o Regime Administrativo no ano de 2003 com a Secretaria
Municipal de Educação/SEMED para o cargo de professora, quando já
se encontrava aposentada por invalidez pela AMAZONPREV/Fundo
Previdenciário do Estado do Amazonas desde 1991, em trâmite nesta
77ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, para tomar
ciência acerca da PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO do referido
Inquérito Civil.
Cumpre ressaltar que, nos termos do § 6º do art. 39 da Resolução n.º
006/2015-CSMP, até a sessão do Conselho Superior do Ministério
Público, para que seja homologada ou rejeitada a promoção de
arquivamento, poderão as pessoas legitimadas apresentar razões
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito civil.

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
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)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral
OUVIDORIA
Jussara Maria Pordeus e Silva
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III -DETERMINAR as seguintes diligências iniciais:
1. A publicação desta portaria no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Amazonas (DOMPE);
2. O cumprimento das diligência determinadas no despacho de
conversão do presente procedimento, ainda pendentes de realização;
Expeça-se o necessário.

WANDETE DE OLIVEIRA NETTO
Promotora de Justiça de Entrância Final
Em substituição na 77ª PRODEPPP
PORTARIA Nº 5/2021 – 1ª PJH

Barcelos/AM, 16 de maio de 2021.

Em anexo
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA
Promotora de Justiça de Entrância Inicial

PORTARIA Nº 0006/2021/63PJ
Em anexo

PORTARIA DE PROMOTORIA Nº 2021/0000031751
PORTARIA DE PROMOTORIA Nº 2021/0000031752
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através da
Promotoria de Justiça da Comarca de Barcelos/AM, pela Promotora de
Justiça subscritora, no exercício de suas atribuições constitucionais e
legais, máxime os artigos 127, caput, e 129 da Constituição Federal, e
as disposições da Lei Orgânica Nacional nº 8.625/1993 e da Lei
Complementar nº 011/1993 do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 23, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina no âmbito do
Ministério Público Nacional a instauração e tramitação do Inquérito Civil;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 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, e dá outras providências;
CONSIDERANDO o teor da notícia de fato formulada perante o
Ministério Público Federal, posteriormente encaminhada a esta
Promotoria de Justiça, em desfavor do Sr. VITOR VILANOVA, segundo
a qual, ele, enquanto explorador de atividade turística, teria
supostamente, provocado desmatamento e explorado pesca esportiva
na modalidade predatória, na Região do Rio Jufaris, nas Comunidade
Caburis e do Caju, fronteira desta Comarca de Barcelos/AM com o
Município de Caracaraí/RR;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social;
CONSIDERANDO a necessidade de se colher maiores elementos de
informações, tendo em vista o transcurso do prazo legal de tramitação
do presente Procedimento Preparatório, bem como o apontamento pelo
órgão ambiental IPAAM, de que o investigado não possui licenças
ambientais estaduais para operar na Região;
RESOLVE:

CONSIDERANDO a Resolução Nº 23, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina no âmbito do
Ministério Público Nacional a instauração e tramitação do Inquérito Civil;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 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, e dá outras providências;
CONSIDERANDO o teor da notícia de fato formulada pela Prefeitura do
Município de Barcelos/AM, evidenciada nos autos do Processo Judicial
sob Distribuição n. 000812-63.2013.8.04.2600, em desfavor dos exprefeitos, Sr. VALDECI RAPOSO E SILVA e ALBERTA MARIA
OLIVEIRA DE DEUS, segundo a qual, enquanto Prefeito de
Barcelos/AM, teriam deixado de prestar contas quanto aos valores
aplicados nos convênios n. 082/2005; 199/2005 (relativos a verbas do
Programa de Merenda Escolar regionalizada) e 019/2006 (referente a
construção da Quadra Poliesportiva da Escola Estadual São Francisco;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social;
CONSIDERANDO a necessidade de se colher maiores elementos de
informações para esclarecer e/ou quantificar eventual dano ao er´rio
decorrentes das supostas condutas improbas cometidas pelos
investigados;
CONSIDERANDO o encerramento do prazo de tramitação da notícia de
Fato base para este procedimento;
RESOLVE:

I - INSTAURAR o presente Inquérito Civil, para apurar o teor das
denúncias de que o Sr. VITOR VILANOVA, supostamente estaria
explorando indevidamente a pesca esportiva na região do Rio Jufaris,
Comunidade do Caju, fronteira com este Município de Barcelos/AM e
Caracaraí/RR, bem como teria provocado desmatamento para a
construção de hotel de selva naquela localidade, sem as devidas
licenças ambientais;
II - NOMEAR para secretariar aos trabalhos do presente Inquérito Civil a
Servidora Pública Municipal à disposição do Ministério Público do
Estado do Amazonas, Carminda Furtado Rodrigues;

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:
Sílvia Abdala Tuma
Secretária-geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através da
Promotoria de Justiça da Comarca de Barcelos/AM, pela Promotora de
Justiça subscritora, no exercício de suas atribuições constitucionais e
legais, máxime os artigos 127, caput, e 129 da Constituição Federal, e
as disposições da Lei Orgânica Nacional nº 8.625/1993 e da Lei
Complementar nº 011/1993 do Estado do Amazonas;

I - INSTAURAR o presente Inquérito Civil, para apurar o teor da notícia
de fato, segundo a qual, supostamente, o Sr. VALDECI RAPOSO E
SILVA e ALBERTA MARIA OLIVEIRA DE DEUS, cujo objeto é: apurar a
existência de dano ao erário para eventual ressarcimento decorrente
das condutas de improbidades perpetradas na execução dos objetos
dos Convênios 082/2005; 199/2005 (relativos a verbas do Programa de
Merenda Escolar regionalizada) e 019/2006 (referente a construção da
Quadra
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Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
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Poliesportiva da Escola Estadual São Francisco, todos celebrados entre
o Município de Barcelos e a Secretária Estadual de Educação/SEDUC,
nos anos de 2005 e 2006;
II - NOMEAR para secretariar aos trabalhos do presente Inquérito Civil a
Servidora Pública Municipal à disposição do Ministério Público do
Estado do Amazonas, Carminda Furtado Rodrigues;
III -DETERMINAR as seguintes diligências iniciais:
1. A publicação desta portaria no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Amazonas (DOMPE);
2. Cumpra-se as determinações exaradas no despacho de conversão
do presente feito;
IV - Expeça-se o necessário.
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A designação da servidora pública municipal à disposição do Ministério
Público do Estado do Amazonas, Sra. Joyce da Rocha Ramos Silva,
para secretariar os trabalhos;
O envio de extrato da presente Portaria, ao dompe@mp.am.gov.br,
para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Amazonas (DOMPE/AM), que pode ser acessado pelo
endereço http://servicos.mp.am.gov.br/diario/;

Registre-se, autue-se e cumpra-se.
Parintins,17 de maio de 2021.

Barcelos/AM, 16 de maio de 2021.

(assinado eletronicamente)
MARINA CAMPOS MACIEL
Promotora de Justiça

KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA
Promotora de Justiça de Entrância Inicial

PORTARIA Nº 2021/0000030454.01PROM_JUR
Em anexo

PORTARIA DE PROMOTORIA Nº 2021/0000031903
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio da
3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parintins, pela Promotora de
Justiça que ao final subscreve, no exercício de suas atribuições, as
quais estão dispostas no art. 129, III, da Constituição Federal de 1988,
no art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, no art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 e no
art. 22, da Lei nº 8.429/92;

EXTRATO DE PROMOTORIA Nº 2021/0000030850
Procedimento Administrativo de acompanhamento de TAC nº
164.2021.000018
Portaria nº 2021/0000030850
Representado(s): Renato Sousa dos Santos

CONSIDERANDO que é função institucional e dever do Ministério
Público promover o Procedimento Investigatório Criminal, na forma da
Lei, acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou
instituições do Estado ou do Município, de suas administrações
indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem,
na forma do art. 52 da Resolução 006/2015 do Conselho Superior do
Ministério Público;
CONSIDERANDOque o Ministério Público é instituição permanente e
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis (Art. 127 da CF);
CONSIDERANDO a Resolução nº 006/2015 – CSMP, de
20.02.2015,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, e dá outras providências;
CONSIDERANDOo teor da presente Notícia de Fato, cujo objeto é
apurar suposta violência física praticada por policiais militares lotados
no 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins/AM;

OBJETO: Acompanhar ANPC. Renato Sousa dos Santos.
Humaitá12 de Maio de 2021
RODRIGO NICOLETTI
02º Promotor de Justiça de Humaitá
EXTRATO DE PROMOTORIA Nº 2021/0000031753
Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas
nº 180.2021.000003
Portaria nº 2021/0000031753

OBJETO: Fiscalização do Cumprimento do Plano Nacional de
Vacinação contra o COVID-19, em Barcelos/AM
Barcelos16 de Maio de 2021
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA
Promotor de Justiça de Barcelos
EXTRATO DE PROMOTORIA Nº 2021/0000030862
Procedimento Administrativo de acompanhamento de TAC nº
164.2021.000020
Portaria nº 2021/0000030862

RESOLVE:

Converter a presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, na forma da legislação vigente, com o
objetivo de apurar suposta violência policial praticadas por policiais
militares lotados no 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins/AM,
tendo como vítima o senhor ARIEL MACIEL BRAGA.

OBJETO: ANPC. Deanderson Silva Brasil
Humaitá12 de Maio de 2021
RODRIGO NICOLETTI
02º Promotor de Justiça de Humaitá
EXTRATO DE PROMOTORIA Nº 2021/0000030858

Assim, DETERMINA-SE o seguinte:

O registro do competente Procedimento Investigatório Criminal;

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:
Sílvia Abdala Tuma
Secretária-geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

Procedimento Administrativo de acompanhamento de TAC nº
164.2021.000019
Portaria nº 2021/0000030858
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Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho
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Noeme Tobias de Souza
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade
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Públio Caio Bessa Cyrino
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OBJETO: ANPC. Jurandir Nunes Peixoto
2) Seja oficiado o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas –
IPAAM para que fiscalize e preste atuais informações técnicas sobre as
condições em que se encontra o aterro sanitário de Boca do Acre,
apontando eventuais pendências/licenciamentos ambientaisas e
irregularidades porventura encontradas. Prazo de até 30 dias. A portaria
serve como ofício para o e-mail: gabinete@ipaam.am.gov.br;

Humaitá12 de Maio de 2021
RODRIGO NICOLETTI
02º Promotor de Justiça de Humaitá
PORTARIA DE PROMOTORIA Nº 178.2020.000117
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através da
Promotoria de Justiça de Boca do Acre, pela Promotora de Justiça infraassinada, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais,
conferidas pelo art. 129, incisos II, II, I, e o art. 127, da Constituição
Federal; art. 3º, IV, alínea "a" da Lei Complementar n.º 11, de 17 de
dezembro de 1993, Lei nº 12.305 de 2010, entre outras disposições
correlatas:
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público instaurar
procedimento preparatório e inquérito civil, na forma da lei, para a
proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio
ambiente;
CONSIDERANDO que de acordo com o artigo 225, caput, da
Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações;
CONSIDERANDO a função institucional do Ministério Público, em
defesa do meio ambiente, consistente em acompanhar e fiscalizar o
regular funcionamento do Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, bem como do Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos Municipais;
CONSIDERANDO a Lei nº 12.305/10 - Política Nacional de Resíduos
Sólidos – acerca da responsabilidade compartilhada dos geradores de
resíduos: fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes,
cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos
na Logística Reversa dos resíduos;
CONSIDERANDO a Resolução nº 164, de 28 de março de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público Nacional e a Resolução n.
006/2015-CSMP que disciplinam, respectivamente, a expedição de
Recomendação e a instauração e tramitação do Procedimento
Preparatório/Inquérito Civil;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato n. 178.2020.000117 instaurada
para verificar as condições do Aterro Sanitário no Município de Boca do
Acre, destinado à decomposição final de resíduos sólidos gerados pela
atividade humana, bem como a existência de denúncias de
descaso/irregularidades do Poder Público em relação ao descarte de
resíduos no local;
CONSIDERANDO a expiração do prazo previsto na Res. 06/2015 do
CSMPAM para tramitação da Notícia de Fato;
CONSIDERANDO a necessidade de se fazer outras diligências
imprescindíveis para se obter outros elementos de informação;
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 178.2020.000117 em Procedimento
Preparatório, tendo por OBJETO averiguar a situação do aterro
sanitário do Município de Boca do Acre, a fim de avaliar a situação do
descarte de resíduos sólidos, condições de operação, buscando-se
identificar a ocorrência de irregularidades, possíveis danos ambientais e
eventuais responsabilidades.
DETERMINAR:
1) Proceda à publicação da presente Portaria no DOMPE;

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:
Sílvia Abdala Tuma
Secretária-geral do Ministério Público:
Lílian Maria Pires Stone

3) Seja oficiado o Município de Boca do Acre, na pessoa do Prefeito ou
secretarias responsáveis, para que, em até 10 dias, informem acerca da
1) da existência ou não de plano municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, conforme dispõe o art. 54 da Lei nº 12.305/2010 e 2)
quais providências foram tomadas ante as irregularidades encontradas
no aterro sanitário e já tratadas em reunião realizada na Prefeitura
Municipal de Boca do Acre, uma vez que, continuamente este Órgão
Ministerial recebe denúncias sobre lixo fora de células e constantes
queimadas no local.
Serve a presente portaria como ofício. Uma vez que o presente
procedimento tramita em ambiente virtual, a resposta poderá ser
encaminhada em arquivo. pdf único, de até 100 MB e 300 KB de
resolução por folha para o e-mail 01promotoria.bde@mpam.mp.br.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Boca do Acre, 07 de abril de 2021.

MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA
Promotora de Justiça Substituta

PORTARIA Nº 202.2021.000011
Em anexo.

EXTRATO DE PROMOTORIA Nº RECOMENDAÇÃO Nº
2021/0000031755.01PROM_BCL
RECOMENDAÇÃO Nº 2021/0000031755.01PROM_BCL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio da
Promotoria de
Justiça de Barcelos/AM, por esta Promotora de Justiça subscrito, no
exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129,
inciso II, da Constituição
da República, e as disposições da Lei Orgânica Nacional nº 8.625/93 e
da Lei Complementar
Estadual nº 11/93;
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.1. 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 da República, artigo 25, inciso IV, alínea “a” e
“b”, da Lei n.º
8.625/1993;
1.2. CONSIDERANDO que os agentes públicos devem
obrigatoriamente velar pela observância
dos princípios constitucionais regentes da Administração Pública
esculpidos no artigo 37 da
Constituição Cidadã, quais sejam a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, a publicidade e a
eficiência;
1.3. CONSIDERANDO que a defesa dos interesses sociais e individuais
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
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e de outros interesses difusos e
coletivos (artigo 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição);
1.4. 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;
1.5. CONSIDERANDO que foi publicada a Medida Provisória
1026/2021, 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;
1.6. 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;
1.7. 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;
1.8. 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;
2. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS
2.1. 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;
2.2. 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;
2.3. CONSIDERANDO que o Município de Barcelos, até a presente
data, figura como o último
lugar no ranking estadual de Vacinação, sistema denominado
"VACINOMETRO COVID-19", com
percentual de efetiva cobertura vacinal em 32% (trinta e dois por cento)
da população estimada;
a alegação do Coordenador do Comitê de Operacionalização 2.4.
CONSIDERANDO da Vacinação
, no Município de Barcelos, de que não dispôe de recursos humanos
suficientes para trabalhar a
atualização dos dados em tempo real, conforme exigido pela
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Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-geral de Justiça Para
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legislação e regulamentação aplicável;
2.5. CONSIDERANDO a alegação por parte da Secretária Municipal de
Saúde, bem como dos
demais servidores lotados na referida Secretaria, quanto a péssima
conectividade da rede de internet
que impede que as equipes das diversas areas da SEMSA,
operacionalizem de modo eficiente os
sistemas de informação de dados necessários para atualização das
informações relativas a execução
de estratégias pelo Município;
2.6. CONSIDERANDO que já está a disponibilidade do Município a rede
de fibra ótica do
Programa AMAZÔNIA CONECTADA, com investimento de milhões de
reais de recursos públicos,
para devida instalação nos órgãos públicos em atuação neste
Município, inclusive, já havendo ponto
disponível na Unidade Hospitalar HGB, do presente Município, trazendo
evidente melhoria na
oferta de serviços desta;
3. RESOLVE RECOMENDAR:
AO Excelentíssimo Senhor Prefeito, em conjunto com os Secretários
Municipais das pastas de
Saúde, Finanças e Administração, no âmbito de competência de cada,
o seguinte:
DISPONIBILIZEM, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, estrutura de
pessoal - não
inferior a 03 (três) pessoas - e recursos materiais para tais, para que
desempenhem a função de
levantamento e alimentação das informações relativas a
operacionalização da Vacinação
contra COVID-19, tanto nos Portais de Transparência do Município,
quanto na base de dados
da FVS, para a devida regularização do percentual de alcance da
cobertura vacinal, neste
Município.
ABSTENHA-SE de avançar a execução da Vacinação contra COVID19, aos demais
grupos prioritários ainda pendentes, enquanto não houver: a
atualização a) dos dados e
encaminhamento das referidas informações relativas a vacinação dos
grupos anteriores; b) a
busca ativa da população alvo que ainda não tenha recebido a
vacinação; c) a contabilização
do número de recusas apresentadas em cada grupo prioritário, de
acordo com modelo descrito
no Plano Nacional, bem como, após todo o levantamento, a devida
justificativa na divergência
de dados e homologação da justificativa pelo Comitê Gestor Estadual FVS/AM.
PROVIDENCIE, no prazo de 05 (cinco) dias, junto às Pastas
competentes, a atualização do
PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA E ENFRENTAMENTO da
disseminação do
Coronavírus, para devido encaminhamento às esferas estadual e
federal, estabelecendo,
principalmente, estratégia de isolamento, inclusive dos povos indígenas
e tradicionais
ribeirinhos em trânsito pelo Município de Barcelos/AM, como forma de
evitar que
permaneçam circulando pela cidade em fase de transmissão;
PROVIDENCIE, com devida urgência, a organização da triagem no
Hospital Geral de
Barcelos/AM - HGB, para que os casos de síndromes gripais suspeitos
de infecção pelo vírus
COVID-19, sejam atendidos em porta de entrada diversa daquela
destinada às demandas
cotidianas da Unidade de Saúde;
Por fim, ESTABELEÇA CRONOGRAMA URGENTE, junto a PRODAM,
para a
instalação do link de internet proveniente da fibra ótica
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AMAZÔNIA CONECTADA, nas
demais unidades de saúde, prioritariamente, na sede da Secretaria
Municipal de Saúde, tendo
em vista a necessidade de se estabelecer melhor conectividade de
dados para alimentação
eficiente dos Sistemas de Dados referentes às estratégias e políticas
públicas executadas pela
gestão municipal.
No prazo de 10 (dez) dias, 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 a
este órgão ministerial,
informações acerca das providências adotadas para o cumprimento da
presente recomendação,
acompanhadas dos documentos necessários à sua comprovação.
Ressalta-se que a inobservância da presente Recomendação
acarretará a adoção de todas as medidas
extrajudiciais e judiciais cabíveis, além de configurar dolo para fins da
Lei de Improbidade
Administrativa - n. 8.429/1993. A ciência desta Recomendação torna
evidente o dolo do gestor de
violar a ordem jurídica e de assunção dos riscos de dano, em caso de
omissão injustificada de
providências.
Requisita-se que as autoridades informem, com a máxima urgência, o
acatamento da presente
recomendação.
Encaminhe-se cópia da presente ao CAO-PDC, para ciência das
determinações adotadas. Ademais,
publique-se no Diário Oficial Eletrônico (DOMPE).
Barcelos-AM, data da assinatura eletrônica.
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA
Promotora de Justiça de Entrância Inicial

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:
Sílvia Abdala Tuma
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
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)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral
OUVIDORIA
Jussara Maria Pordeus e Silva

ANEXOS - AVISO

70ª Prom otoria d e Ju stiça Esp ecia liza da n a Proteção e Defesa d o Patrim ôn io Pú blico

In q u érito Civil n º 06.2018.00002058-8
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO Nº 0027/2021/70PJ

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através
da 70ª Prom otoria de Justiça Especializada na Defesa e Proteção do
Patrim ônio Público , pelo Prom otor de Justiça , infra -assinado , no exercício de suas
atribuições conferidas pelo Art . 129, III, da Constituição Federal , Art . 8o , parágrafo 1o , da
Lei n º 7.347/85, Art . 26, I, da Lei n º 8.625/93 e art . 22 da Lei Nº 8.429/92 e Ato PGJ n º
042/2008;
CONSIDERANDO o teor da Resolução n º 023, de 17.09.2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público , que disciplina no âm bito do Ministério
Público Nacional a instauração e tram itação do Inquérito Civil ;
CONSIDERANDO o teor da Resolução n º 006/2015 –CSMP, que
uniform izou no Ministério Público do Estado do Am azonas os expedientes de
investigação civil , e respectivas alterações , notadam ente a nova redação dada pela
Resolução n º 065/2019-CSMP ao seu artigo 31;
CONSIDERANDO haver decorrido um ano da tram itação do Inquérito
Civil n º 06.2018.00002058-8, instaurado objetivando apurar possíveis atos de
im probidade adm inistrativa decorrentes de contratação de pessoal de form a ilegal , sem
processo seletivo , com processo seletivo de form a fraudada , bem com o por interm édio de
pessoa jurídica , por parte da Agência Am azonense de Desenvolvim ento Cultural –
AADC, durante a gestão da Presidente Ana Patrícia Cuvello Veloso ;
CONSIDERANDO a necessidade
com plem entares , conform e Despacho de fls . 41 e 42;

de

realização

de

diligências

R E S O L V E:
I – RENOVAR o prazo do Inquérito Civil n º 06.2018.00002058-8, por
um ano , para dar continuidade à investigação que apura apurar possíveis atos de
im probidade adm inistrativa decorrentes de contratação de pessoal de form a ilegal , sem
processo seletivo , com processo seletivo de form a fraudada , bem com o por interm édio de
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pessoa jurídica , por parte da Agência Am azonense de Desenvolvim ento Cultural –
AADC, durante a gestão da Presidente Ana Patrícia Cuvello Veloso ;

II – MANTER sua autuação e registro no Sistem a SAJ MP desta
Prom otoria de Justiça ;
III - REQUISITAR ao TCE/AM o envio , em m ídia digital , de cópia dos
Relatórios Técnicos , Pareceres do Ministério Público de Contas , Relatórios /Votos e
Acórdãos dos processos relativos à prestação de contas da Agência Am azonense de
Desenvolvim ento Cultural – AADC, exercícios de 2017 e de 2018;
IV - DESIGNAR o servidor Leandro de Alencar Serudo para secretariar
os trabalhos .

Publique -se e cum pra -se .
Manaus , 23 de m arço de 2021
Ed gard Maia d e Alb u q u erq u e Roch a
Prom otor d e Ju stiça
70ª PRODEPPP
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06.2018.00002058-8 e o código 1502AB.
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In q u érito Civil n º 06.2018.00002002-2
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO Nº 0026/2021/70PJ

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através
da 70ª Prom otoria de Justiça Especializada na Defesa e Proteção do
Patrim ônio Público , pelo Prom otor de Justiça , infra -assinado , no exercício de suas
atribuições conferidas pelo Art . 129, III, da Constituição Federal , Art . 8o , parágrafo 1o , da
Lei n º 7.347/85, Art . 26, I, da Lei n º 8.625/93 e art . 22 da Lei Nº 8.429/92 e Ato PGJ n º
042/2008;
CONSIDERANDO o teor da Resolução n º 023, de 17.09.2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público , que disciplina no âm bito do Ministério
Público Nacional a instauração e tram itação do Inquérito Civil ;
CONSIDERANDO o teor da Resolução n º 006/2015 –CSMP, que
uniform izou no Ministério Público do Estado do Am azonas os expedientes de
investigação civil , e respectivas alterações , notadam ente a nova redação dada pela
Resolução n º 065/2019-CSMP ao seu artigo 31;
CONSIDERANDO haver decorrido um ano da tram itação do Inquérito
Civil n º 06.2018.00002002-2, instaurado objetivando apurar possível ato de im probidade
adm inistrativa decorrente de construção de m uro de arrim o na propriedade do ex Governador Am azonino Mendes pela Construtora MCW Construções , Com ércio e
Terraplanagem ;
CONSIDERANDO a necessidade de
com plem entares , conform e Despacho n º 061/2021/70PJ;

realização

de

diligências

R E S O L V E:
I – RENOVAR o prazo do Inquérito Civil n º 06.2018.00002002-2, por
um ano , para dar continuidade à investigação que apurar possível ato de im probidade
adm inistrativa decorrente de construção de m uro de arrim o na propriedade do ex Governador Am azonino Mendes pela Construtora MCW Construções , Com ércio e
Terraplanagem ;
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II – MANTER sua autuação e registro no Sistem a SAJ MP desta
Prom otoria de Justiça ;
III – REITERAR o teor da Requisição n º 322.2019.70, de 15/10/2019, à
MCW Construções , Com ércio e Terraplanagem , inform ando que a docum entação
requisitada não foi encam inhada a este Parquet , em bora conste no ofício -resposta que foi
feito o envio ;
IV - DESIGNAR o servidor Leandro de Alencar Serudo para secretariar
os trabalhos .

Publique -se e cum pra -se .
Manaus , 15 de m arço de 2021
Ed gard Maia d e Alb u q u erq u e Roch a
Prom otor d e Ju stiça
70ª PRODEPPP
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In q u érito Civil n º 06.2018.00002022-2
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO Nº 0024/2021/70PJ

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através
da 70ª Prom otoria de Justiça Especializada na Defesa e Proteção do
Patrim ônio Público , pelo Prom otor de Justiça , infra -assinado , no exercício de suas
atribuições conferidas pelo Art . 129, III, da Constituição Federal , Art . 8o , parágrafo 1o , da
Lei n º 7.347/85, Art . 26, I, da Lei n º 8.625/93 e art . 22 da Lei Nº 8.429/92 e Ato PGJ n º
042/2008;
CONSIDERANDO o teor da Resolução n º 023, de 17.09.2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público , que disciplina no âm bito do Ministério
Público Nacional a instauração e tram itação do Inquérito Civil ;
CONSIDERANDO o teor da Resolução n º 006/2015 –CSMP, que
uniform izou no Ministério Público do Estado do Am azonas os expedientes de
investigação civil , e respectivas alterações , notadam ente a nova redação dada pela
Resolução n º 065/2019-CSMP ao seu artigo 31;
CONSIDERANDO haver decorrido um ano da tram itação do Inquérito
Civil n º 06.2018.00002022-2, instaurado objetivando apurar possíveis atos de
im probidade consistentes na contratação da em presa OM Boat Locação de Em barcações
Ltda ., sem licitação , para prestar serviços de entrega de m erenda escolar nas escolas
m unicipais e estaduais .
CONSIDERANDO a necessidade
com plem entares , conform e Despacho de fls .;

de

realização

de

diligências

R E S O L V E:
I – RENOVAR o prazo do Inquérito Civil n º 06.2018.00002022-2, por
um ano , para dar continuidade à investigação que apurar possíveis atos de im probidade
consistentes na contratação da em presa OM Boat Locação de Em barcações Ltda ., sem
licitação , para prestar serviços de entrega de m erenda escolar nas escolas m unicipais e
estaduais ;
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II – MANTER sua autuação e registro no Sistem a SAJ MP desta
Prom otoria de Justiça ;
III - REQUISITAR à Secretaria de Estado de Educação do Am azonas
cópia , em m ídia digital , da íntegra dos Processos de Medição e Liquidação de despesas
do Contrato n º 02/2018-SEDUC, que se refere aos serviços de logística de arm azenagem ,
logística reversa e da logística de transporte , englobando gestão de arm azéns paras as
escolas da capital e do interior do Am azonas ;
IV - DESIGNAR o servidor Leandro de Alencar Serudo para secretariar
os trabalhos .

Publique -se e cum pra -se .
Manaus , 09 de m arço de 2021
Ed gard Maia d e Alb u q u erq u e Roch a
Prom otor d e Ju stiça
70ª PRODEPPP
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In q u érito Civil n º 06.2018.00002039-9
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO Nº 0032/2021/70PJ

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através
da 70ª Prom otoria de Justiça Especializada na Defesa e Proteção do
Patrim ônio Público , pelo Prom otor de Justiça , infra -assinado , no exercício de suas
atribuições conferidas pelo Art . 129, III, da Constituição Federal , Art . 8o , parágrafo 1o , da
Lei n º 7.347/85, Art . 26, I, da Lei n º 8.625/93 e art . 22 da Lei Nº 8.429/92 e Ato PGJ n º
042/2008;
CONSIDERANDO o teor da Resolução n º 023, de 17.09.2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público , que disciplina no âm bito do Ministério
Público Nacional a instauração e tram itação do Inquérito Civil ;
CONSIDERANDO o teor da Resolução n º 006/2015 –CSMP, que
uniform izou no Ministério Público do Estado do Am azonas os expedientes de
investigação civil , e respectivas alterações , notadam ente a nova redação dada pela
Resolução n º 065/2019-CSMP ao seu artigo 31;
CONSIDERANDO haver decorrido um ano da tram itação do Inquérito
Civil n º 06.2018.00002039-9, instaurado objetivando apurar possíveis atos de
im probidade adm inistrativa decorrentes de inexecução do Contrato n º 43/2012, celebrado
entre o Estado do Am azonas , por interm édio da SEPROR, e a sociedade em presária
Credencial Engenharia Ltda ;
CONSIDERANDO a necessidade de
com plem entares , conform e Despacho de fls . 1482 -1483;

realização

de

diligências

R E S O L V E:
I – RENOVAR o prazo do Inquérito Civil n º 06.2018.00002039-9, por
um ano , para dar continuidade à investigação que apurar possíveis atos de im probidade
adm inistrativa decorrentes de inexecução do Contrato n º 43/2012, celebrado entre o
Estado do Am azonas , por interm édio da SEPROR, e a sociedade em presária Credencial
Engenharia Ltda ;
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II – MANTER sua autuação e registro no Sistem a SAJ MP desta
Prom otoria de Justiça ;
III - REQUISITAR ao TCE/AM que inform e , em m ídia digital , se os
Acórdãos 674/2019 (Processo 2119/2018) e 508/2018 (Processo 3219/2017) transitaram
em julgado . Caso positivo , inform ar se o fato foi com unicado à PGE/AM para a
propositura de ação judicial de cobrança executiva ; Caso negativo , inform ar a atual fase
em que se encontra o processo ;
IV - DESIGNAR o servidor Leandro de Alencar Serudo para secretariar
os trabalhos .

Publique -se e cum pra -se .
Manaus , 20 de abril de 2021
Ed gard Maia d e Alb u q u erq u e Roch a
Prom otor d e Ju stiça
70ª PRODEPPP
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In q u érito Civil n º 06.2020.00000147-3
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO Nº 0033/2021/70PJ

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através
da 70ª Prom otoria de Justiça Especializada na Defesa e Proteção do
Patrim ônio Público , pelo Prom otor de Justiça , infra -assinado , no exercício de suas
atribuições conferidas pelo Art . 129, III, da Constituição Federal , Art . 8o , parágrafo 1o , da
Lei n º 7.347/85, Art . 26, I, da Lei n º 8.625/93 e art . 22 da Lei Nº 8.429/92 e Ato PGJ n º
042/2008;
CONSIDERANDO o teor da Resolução n º 023, de 17.09.2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público , que disciplina no âm bito do Ministério
Público Nacional a instauração e tram itação do Inquérito Civil ;
CONSIDERANDO o teor da Resolução n º 006/2015 –CSMP, que
uniform izou no Ministério Público do Estado do Am azonas os expedientes de
investigação civil , e respectivas alterações , notadam ente a nova redação dada pela
Resolução n º 065/2019-CSMP ao seu artigo 31;
CONSIDERANDO haver decorrido um ano da tram itação do Inquérito
Civil n º 06.2020.00000147-3, instaurado objetivando apurar suposto superfaturam ento de
obra referente à construção de parada de ônibus , localizada no Parque Cultural de Esporte
e Lazer Ponta Negra , objeto da Tom ada de Preço n º 002/2019, que deu origem ao
Contrato n º 009/2019, celebrado entre o IMPLURB e WM Construções e Serviços de
Manutenção Eireli -ME;
CONSIDERANDO a necessidade de
com plem entares , conform e Despacho de fls . 5065-5-66;

realização

de

diligências

R E S O L V E:
I – RENOVAR o prazo do Inquérito Civil n º 06.2020.00000147-3, por
um ano , para dar continuidade à investigação que apura suposto superfaturam ento de
obra referente à construção de parada de ônibus , localizada no Parque Cultural de Esporte
e Lazer Ponta Negra , objeto da Tom ada de Preço n º 002/2019, que deu origem ao
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Contrato n º 009/2019, celebrado entre o IMPLURB e WM Construções e Serviços de
Manutenção Eireli -ME;
II – MANTER sua autuação e registro no Sistem a SAJ MP desta
Prom otoria de Justiça ;
III - REQUISITAR ao Exm o . Presidente do TCE/AM que inform e , em
m ídia digital , se , por ocasião da Prestação de Contas do IMPLURB, exercício 2019, ou ,
por conta de Representação , a equipe técnica da Corte de Contas identificou
superfaturam ento de obra referente à construção de parada de ônibus , localizada no
Parque Cultural de Esporte e Lazer Ponta Negra , objeto da Tom ada de Preço n º
002/2019, que deu origem ao Contrato n º 009/2019, celebrado com a em presa WM
Construções e Serviços de Manutenção Eireli -ME;
IV - DESIGNAR o servidor Leandro de Alencar Serudo para secretariar
os trabalhos .

Publique -se e cum pra -se .
Manaus , 20 de abril de 2021
Ed gard Maia d e Alb u q u erq u e Roch a
Prom otor d e Ju stiça
70ª PRODEPPP

Av . Coronel Teix eira , n . 7995 – Nov a Esperança , CEP 69030-480, Manaus – AM – Fone : 3655-0635

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDGARD MAIA DE ALBUQUERQUE ROCHA. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpam.mp.br, informe o processo
06.2020.00000147-3 e o código 161B51.
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ANEXOS - PORTARIA Nº 4/2021 – 1ª PJH

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM

Portaria n. 4/2021 – 1ª PJH

Inquérito Civil n. 040.2020.000353
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio

atribuições constitucionais e legais previstas nos artigos 127, caput, e 129,
II, III e VI ambos da Constituição Federal, art. 8º, § 1º da Lei n. 7.347/85,
bem como no art. 26, I e art. 27, parágrafo único, I, ambos da Lei n.
8.625/93:

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que é função institucional e dever do Ministério Público
instaurar inquérito civil e propor ação civil pública, na forma da lei, para a

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

do Promotor de Justiça WESLEI MACHADO, no desempenho de suas

proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao patrimônio
público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos;
para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio
público, à ordem jurídica ou ao regime democrático ou à moralidade

VALIDAR

QRCODE

administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações
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indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem, na
forma do art. 25, inciso IV, da Lei n. 8.625/93 e art. 3º, inciso IV, alíneas
“a” e “b”, da Lei Complementar Estadual n. 11/93;

CONSIDERANDO que o inquérito civil poderá ser instaurado quando o
membro tenha notícia, por meio legalmente permitido, de informações

permita sua identificação e localização (art. 28, inciso II da Resolução n.
6/2015-CSMP);

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer
dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da publicidade e da eficiência (art. 37 da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que a Constituição Federal consagra o direito de acesso à
informação e ao controle social, formas de efetivação da cidadania e do
princípio da publicidade, regulamentados pela Lei Complementar n.

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

sobre o fato e seu provável autor, bem como a qualificação mínima que

131/2009 e pela Lei n. 12.527/2011;

CONSIDERANDO que a disponibilização de informações públicas em
ferramentas online, conhecidas como “Portais da Transparência”,
possibilita a plena fiscalização e o controle dos gastos públicos pelos

VALIDAR

QRCODE

cidadãos;
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CONSIDERANDO que o art. 5º, XIV da Constituição Federal prescreve que é
assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional;

CONSIDERANDO que o art. 3º da Lei n. 12.527/2011 dispõe que a
disponibilização de informações públicas deve observar as seguintes

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como
exceção;
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente
de solicitações;
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da
informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na
administração pública;
V - desenvolvimento do controle social da administração pública;

CONSIDERANDO que é dever dos órgãos e entidades públicas promover,

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

diretrizes:

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas;

CONSIDERANDO que “o C. STF, por meio do RE 586.424-ED, assentou a
garantia do direito às informações de interesse coletivo, as quais devem

VALIDAR
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ser submetidas à ampla e irrestrita divulgação, ressalvadas as informações
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protegidas por sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
– Inexistência de óbice à publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido
pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos
correspondentes vencimentos e vantagens – Art. 8º, inc. IV, da Lei n.º
12.527/12 que prevê a disponibilização de informações concernentes aos
procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados

09.2015.8.26.0562, 12ª Câmara Extraordinária de Direito Público, relator
Desembargador Roberto Martins de Souza, j. 11/12/2017);

CONSIDERANDO que “a transparência das ações e das condutas
governamentais não deve ser apenas um flatus vocis, mas sim um
comportamento constante e uniforme; de outro lado, a divulgação dessas
informações seguramente contribui para evitar episódios lesivos e
prejudicantes; também nessa matéria tem aplicação a parêmia
consagrada pela secular sabedoria do povo, segundo a qual é melhor
prevenir, do que remediar”. (STJ - MS nº 2014/0063842-2/DF, 1ª Seção,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/11/2014);

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

Sentença reformada Recurso provido”. (Apelação Cível nº 1025997-

CONSIDERANDO que a página mantida pelo Poder Legislativo do Município
de Humaitá (https://humaita.am.leg.br/) está desatualizada, inclusive,
com a menção a parlamentes da legislatura 2017/2020 como atuais
vereadores da Câmara Municipal de Humaitá/AM;

VALIDAR
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CONSIDERANDO que ao tentar acessar a página correspondente à
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transparência

da

Câmara

Municipal

de

Humaitá

(https://humaita.am.leg.br/pagina-padrao) há a seguinte mensagem
“Desculpe, mas esta página não existe… Pedimos desculpas pelo
inconveniente, mas a página que você estava tentando acessar não existe
neste endereço”;

Público com a afirmação de que “desde o dia 1/11/2020, a página do
legislativo responsável por oferecer as informações administrativas como
legislação municipal, lei orgânica do município e até regimento interno da
Câmara estão fora do ar”;

RESOLVE
1 – INSTAURAR o presente INQUÉRITO CIVIL para apurar a grave violação aos
princípios da Administração Pública, em especial, dos princípios da
legalidade, da publicidade, da eficiência e da isonomia por gestores da

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

CONSIDERANDO a notícia de fato ilícito formulada perante o Ministério

Câmara Municipal de Humaitá ao não disponibilizar informações públicas
atualizadas em seu sítio eletrônico na internet;

2 – REQUISITAR do presidente da Câmara Municipal de Humaitá/AM
informações sobre o funcionamento dos portais da transparência e sobre
a disponibilização atualizada de informações, editais, contratos, extratos,
decretos e demais atos administrativos, bem como dos vereadores, das

VALIDAR
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leis, decretos legislativos, resoluções, emendas à Lei Orgânica, regimentos
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e Lei Orgânica Municipal;

3 – ENVIAR cópia dos presentes autos ao Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e ao Tribunal de Contas do
Estado do Amazonas;

Humaitá/AM, no prazo de quarenta e cinco dias, coloque em pleno
funcionamento o Portal da Transparência da Câmara Municipal de
Humaitá/AM, em observância às exigências contidas na Lei Complementar
n. 131/2009 e na Lei n. 12.527/2011:

i) PROCEDER à reimplantação do “Portal da Transparência”, com o
objetivo de disponibilizar dados institucionais relativos às receitas
arrecadadas e às despesas pagas, a partir do 10° dia do mês subsequente
ao da competência, recursos e despesas dos fundos de reaparelhamento,
despesas com membros e servidores ativos e inativos, repasses aos fundos
ou institutos previdenciários, custo com diárias e cartões corporativos,

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

4 – EXPEDIR Recomendação para que o presidente da Câmara Municipal de

tabela de motivo para estas despesas e comprovação da sua efetivação, e
publicação da despesa líquida com pessoal em cada bimestre, gastos
mensais com investimento e custeio, convênios firmados, relação dos
nomes de servidores da instituição de provimento efetivo, de servidores
com funções gratificadas ou comissionadas, servidores cedidos de outros
órgãos da administração pública, indicando a origem, número de estágios

VALIDAR
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obrigatórios e não-obrigatórios, além de contemplar necessariamente

Notícia de Fato 040.2020.000353 - Documento 2021/0000030189 criado em 11/05/2021 às 12:18
Este documento pode ser verificado no endereço https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao através do código 6f6769f4

Este processo pode ser acompanhado no endereço https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta
ANEXOS - PORTARIA Nº 4/2021 – 1ª PJH

ANEXOS - PORTARIA Nº 4/2021 – 1ª PJH

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
outras informações, abaixo especificadas;

ii) PROCEDER à imediata divulgação das informações e cópia integral da
presente RECOMENDAÇÃO, na respectiva página do portal transparência
da Administração Pública Municipal correspondente, a partir do término

iii) PROCEDER à divulgação, na página do “Portal Transparência” da
Câmara Municipal de Humaitá/AM, de informações sobre a execução
orçamentária e financeira, licitações, contratos, convênios, despesas com
passagens e diárias, gestão de pessoal da Administração Pública Municipal,
entre outros assuntos abaixo especificados;

iv) PROCEDER à periódica atualização do portal da transparência da
Câmara Municipal de Humaitá/AM, disponibilizando, a qualquer pessoa
física (cidadão) ou jurídica, o acesso às seguintes informações:
a) despesas públicas, incluindo os atos praticados pelas unidades gestoras,

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

do prazo estabelecido;

no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com
a disponibilização dos dados referentes ao número do correspondente
processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou
jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento
licitatório realizado, conforme dispõe o art. 48, inciso I, da Lei

VALIDAR
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Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
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b) receitas públicas, com a disponibilização do lançamento e o
recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a
recursos extraordinários, nos termos no art. 48, inciso II, da Lei
Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

c)

sem

prejuízo

dos

direitos

e

garantias

fundamentais,

Municipal de Humaitá/AM deverá abranger informações relativas aos atos
praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução orçamentária
e financeira;

d) quanto ao registro da despesa:
• o valor do empenho, liquidação, pagamento, resto a pagar;
• o número do correspondente processo da execução, quando for o
caso;
• a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária,
função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

constitucionalmente estabelecidos, o portal transparência da Câmara

financiaram o gasto;
•

a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos
desembolsos

de

operações

independentes

da

execução

orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e
de benefícios previdenciários;
• o procedimento licitatório realizado, bem como a sua dispensa ou
inexigibilidade,

quando

for

o

caso,

com

o

número

do

VALIDAR
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correspondente processo;

Notícia de Fato 040.2020.000353 - Documento 2021/0000030189 criado em 11/05/2021 às 12:18
Este documento pode ser verificado no endereço https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao através do código 6f6769f4

Este processo pode ser acompanhado no endereço https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta
ANEXOS - PORTARIA Nº 4/2021 – 1ª PJH

ANEXOS - PORTARIA Nº 4/2021 – 1ª PJH

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
• o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso;

e) quanto à receita, os valores de todas as receitas da unidade gestora,
compreendendo, no mínimo, sua natureza, relativas a:
• previsão de receita;
• lançamento, quando for o caso;

f) quanto às diárias pagas aos vereadores e servidores públicos lotados na
Câmara Municipal de Humaitá, PROCEDER à publicação, em tempo real,
no portal transparência, das diárias e das ajudas de custo pagas aos
agentes públicos da Administração Pública Municipal correspondente,
autárquica e fundacional, para despesas de deslocamento de viagens,
estadia e de alimentação, devendo conter as seguintes informações:
1. o exercício financeiro correspondente;
2. nome completo do agente público, com o respectivo número de
identificação (matrícula);

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

• arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários;

3. cargo/função do agente público, com a identificação da categoria;
4. previsão Orçamentária, com a respectiva identificação pormenorizada
da cobertura orçamentária (elemento orçamentário) e a descrição
específica e detalhada do órgão, unidade, rubrica, desdobramento
orçamentário e a fonte do recurso financeiro;
5. data inicial e final (período);
6. quantidade de diárias;

VALIDAR
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7. valor unitário das diárias, com a respectiva identificação da legislação
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regulamentadora;
8. relatório objetivo e analítico contendo a exposição dos motivos
(justificativas) da concessão de diária;
9. destino da viagem;
10. meio de transporte;
11. valor do transporte;

g) em relação aos recursos humanos, PROCEDER à publicação, em tempo
real, no portal transparência, a relação de todos os servidores públicos
ativos (quadro servidores efetivo), da Câmara Municipal de Humaitá/AM
correspondente, da seguinte forma:
1. Administração Pública e o exercício financeiro correspondente;
2. nome completo do agente público;
3. número de identificação (matrícula);
4. cargo e a identificação da categoria, com a respectiva publicação da lei
regulamentadora (legislação);
5. função, com a respectiva publicação da lei regulamentadora (legislação);

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

12. valor total (viagem e diárias);

6. data da admissão/ingresso e a espécie de contratação (concurso público
ou teste seletivo);
7. vínculo de emprego (emprego público ou estatutário);
8. carga horária;
9. lotação (secretaria/departamento);

VALIDAR
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10. local de exercício ou atividade;
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h) em relação aos recursos humanos, PROCEDER à publicação, em tempo
real, no portal transparência, da relação de todos os servidores públicos
inativos (aposentados/pensionista) da Câmara Municipal de Humaitá/AM
correspondente, da seguinte forma:
1. Administração Pública e o exercício financeiro correspondente;
2. nome completo do agente público;

4. cargo;
5. data de admissão/ingresso no quadro de inativos;
6. regime de aposentadoria;

i) em relação aos recursos humanos, PROCEDER à publicação, em tempo
real, no portal transparência, da relação de todos os servidores ocupantes
de cargo comissionado (cargo em comissão) da Câmara Municipal de
Humaitá correspondente, da seguinte forma:
1. Administração Pública e o exercício financeiro correspondente;
2. nome completo do agente público;
3. data de nomeação/admissão, com a respectiva publicação integral da

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

3. número de identificação (matrícula);

portaria de nomeação;
4. data de exoneração, com a respectiva publicação da portaria de
exoneração (quando for o caso);
5. cargo e a identificação da categoria, com a respectiva publicação da lei
regulamentadora (legislação);
6. vínculo de emprego (estatutário ou celetista);

VALIDAR
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7. carga horária;
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8. lotação (secretaria/departamento);
9. localidade em que desenvolve a atividade;
10. atribuições (direção, chefia e assessoria), com a respectiva publicação
da lei que regulamenta a criação e atribui a competência do cargo em
comissão (legislação);

real, no portal transparência, em formato de planilha, da tabela de
subsídios, planos de carreira e estrutura dos agentes públicos
pertencentes à Câmara Municipal de Humaitá/AM, sem a identificação
dos agentes públicos, da seguinte forma:
1. Administração Pública e o exercício financeiro correspondente;
2. cargo público e identificação da categoria;
3. valor do subsídio do cargo público;
4. valor individual das espécies de benefícios (indenização, gratificação,
adicional, horas extras, aviso prévio, ajuda de custo), com a respectiva
identificação da lei regulamentadora (legislação);
5. publicação integral e digitalizada da lei que criou/disciplinou os

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

j) em relação aos recursos humanos, PROCEDER à publicação, em tempo

subsídios e benefícios, com as respectivas alterações e atualizações;

k) PROCEDER à implantação de programas/sistemas eletrônicos de
CONTROLE

DE

FREQUÊNCIA

secretaria/departamento

da

DE

Câmara

FUNCIONÁRIOS,
Municipal

de

para

cada

Humaitá/AM

correspondente, por meio de controle de PONTO BIOMÉTRICO, com a

VALIDAR

QRCODE

respectiva identificação das digitais, a fim de controlar a efetiva prestação
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de serviços, cujos registros de controle de frequência deverão ser diários e
armazenados sob a responsabilidade do controlador interno da Câmara
Municipal de Humaitá/AM correspondente;

l) PROCEDER à publicação, em tempo real, no portal transparência, da
relação do EXTRATO/RESUMO de todas as contas bancárias da Câmara

seguinte forma:
1. Administração Pública e o exercício financeiro;
2. nome da Agência Bancária, com o respectivo número identificador da
localidade;
3. número da Conta Bancária;
4. exposição da finalidade da abertura ou existência da conta, com a
respectiva descrição pormenorizada do programa de governo e o motivo
da criação oriunda de licitação, contratos, entre outros;
5. fonte e espécie da conta (vinculada ou movimento/operação);
6. situação atual (ativa ou inativa);

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

Municipal de Humaitá/AM correspondente, devendo ser informada da

m) PROCEDER à publicação, em tempo real, no portal transparência, da
relação do EXTRATO/RESUMO de todas as operações/movimentações de
mensais de cada conta bancária (individual) mantida pela Câmara
Municipal de Humaitá/AM correspondente, devendo ser informada da
seguinte forma:
1. Administração Pública e o exercício financeiro;

VALIDAR

QRCODE

2. período mensal do extrato/resumo da operação/movimentação;
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3. nome da Agência Bancária, com o respectivo número identificador;
4. número da Conta Bancária;
5. exposição do motivo e da finalidade da abertura ou da existência da
conta, com a respectiva descrição pormenorizada do programa de
governo, licitação, contratos, entre outros atos vinculados à conta (se for
o caso);
• saldo anterior;
• crédito mensal, com a respectiva identificação e exposição
detalhada da origem do crédito;
• débito mensal, com a respectiva justificativa ou motivo detalhado
do débito;
• saldo posterior;

5 – ENCAMINHAR, por e-mail, no formato PDF, cópia da presente portaria ao
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de justiça Especializadas na
Proteção e Defesa do Consumidor, dos Direitos Constitucionais do

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

6. operações e movimentações mensais, com as seguintes informações:

Cidadão e do Patrimônio Público;

6 – NOMEAR, sob compromisso, para secretariar os trabalhos atuando neste
Inquérito Civil, a Sra. Klelnyr Lobo, servidora à disposição desta 1ª
Promotoria de Justiça de Humaitá/AM;

7 – AFIXE-SE, na portaria desta 1ª Promotoria de Justiça de Humaitá/AM,

VALIDAR

QRCODE

cópia desta portaria;
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8 – PUBLIQUE-SE esta portaria no Diário Oficial de Ministério Público do
Estado do Amazonas.

WESLEI MACHADO

VALIDAR

QRCODE

Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

Humaitá/AM, 10 de maio de 2021.
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RECOMENDAÇÃO N. /2021 – 1ªPJ/HUM

Inquérito Civil n. 040.2020.000353
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio

atribuições constitucionais e legais previstas no artigo 129, inciso III da
Constituição Federal, bem como no art. 26, I e art. 27, parágrafo único, I,
ambos da Lei n.º 8.625/93, e art. 5°, IV da Lei Complementar 11/93, a Lei
Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas.

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que é função institucional e dever do Ministério Público
instaurar inquérito civil e propor ação civil pública, na forma da lei, para a

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

do Promotor de Justiça WESLEI MACHADO, no desempenho de suas

proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao patrimônio
público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros
interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos;
para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio
público, à ordem jurídica ou ao regime democrático ou à moralidade

VALIDAR

QRCODE

administrativa do Estado ou do Município, de suas administrações
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indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem, na
forma do art. 25, inciso IV, da Lei n. 8.625/93 e art. 3º, inciso IV, alíneas
“a” e “b”, da Lei Complementar Estadual n. 11/93;

CONSIDERANDO que o inquérito civil poderá ser instaurado quando o
membro tenha notícia, por meio legalmente permitido, de informações

permita sua identificação e localização (art. 28, inciso II da Resolução n.
6/2015-CSMP);

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer
dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da publicidade e da eficiência (art. 37 da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que a Constituição Federal consagra o direito de acesso à
informação e ao controle social, formas de efetivação da cidadania e do
princípio da publicidade, regulamentados pela Lei Complementar n.

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

sobre o fato e seu provável autor, bem como a qualificação mínima que

131/2009 e pela Lei n. 12.527/2011;

CONSIDERANDO que a disponibilização de informações públicas em
ferramentas online, conhecidas como “Portais da Transparência”,
possibilita a plena fiscalização e o controle dos gastos públicos pelos

VALIDAR

QRCODE

cidadãos;
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CONSIDERANDO que o art. 5º, XIV da Constituição Federal prescreve que é
assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional;

CONSIDERANDO que o art. 3º da Lei n. 12.527/2011 dispõe que a
disponibilização de informações públicas deve observar as seguintes

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como
exceção;
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente
de solicitações;
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da
informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na
administração pública;
V - desenvolvimento do controle social da administração pública;

CONSIDERANDO que é dever dos órgãos e entidades públicas promover,

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

diretrizes:

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas;

CONSIDERANDO que “o C. STF, por meio do RE 586.424-ED, assentou a
garantia do direito às informações de interesse coletivo, as quais devem

VALIDAR

QRCODE

ser submetidas à ampla e irrestrita divulgação, ressalvadas as informações
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protegidas por sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
– Inexistência de óbice à publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido
pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos
correspondentes vencimentos e vantagens – Art. 8º, inc. IV, da Lei n.º
12.527/12 que prevê a disponibilização de informações concernentes aos
procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados

09.2015.8.26.0562, 12ª Câmara Extraordinária de Direito Público, relator
Desembargador Roberto Martins de Souza, j. 11/12/2017);

CONSIDERANDO que “a transparência das ações e das condutas
governamentais não deve ser apenas um flatus vocis, mas sim um
comportamento constante e uniforme; de outro lado, a divulgação dessas
informações seguramente contribui para evitar episódios lesivos e
prejudicantes; também nessa matéria tem aplicação a parêmia
consagrada pela secular sabedoria do povo, segundo a qual é melhor
prevenir, do que remediar”. (STJ - MS nº 2014/0063842-2/DF, 1ª Seção,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/11/2014);

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

Sentença reformada Recurso provido”. (Apelação Cível nº 1025997-

CONSIDERANDO que a página mantida pelo Poder Legislativo do Município
de Humaitá (https://humaita.am.leg.br/) está desatualizada, inclusive,
com a menção a parlamentes da legislatura 2017/2020 como atuais
vereadores da Câmara Municipal de Humaitá/AM;

VALIDAR

QRCODE

CONSIDERANDO que ao tentar acessar a página correspondente à
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transparência

da

Câmara

Municipal

de

Humaitá

(https://humaita.am.leg.br/pagina-padrao) há a seguinte mensagem
“Desculpe, mas esta página não existe… Pedimos desculpas pelo
inconveniente, mas a página que você estava tentando acessar não existe
neste endereço”;

Público com a afirmação de que “desde o dia 1/11/2020, a página do
legislativo responsável por oferecer as informações administrativas como
legislação municipal, lei orgânica do município e até regimento interno da
Câmara estão fora do ar”;

RESOLVE
RECOMENDAR

ao

presidente

da

Câmara

Municipal

de

Humaitá/AM, o Sr. Manoel Domingos dos Santos Neves, que, no prazo de
quarenta e cinco dias, coloque em pleno funcionamento o Portal da

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

CONSIDERANDO a notícia de fato ilícito formulada perante o Ministério

Transparência da Câmara Municipal de Humaitá/AM, em observância às
exigências contidas na Lei Complementar n. 131/2009 e na Lei n.
12.527/2011, com a adoção das seguintes medidas:

i) PROCEDER à reimplantação do “Portal da Transparência”, com o
objetivo de disponibilizar dados institucionais relativos às receitas
arrecadadas e às despesas pagas, a partir do 10° dia do mês subsequente

VALIDAR

QRCODE

ao da competência, recursos e despesas dos fundos de reaparelhamento,
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despesas com membros e servidores ativos e inativos, repasses aos fundos
ou institutos previdenciários, custo com diárias e cartões corporativos,
tabela de motivo para estas despesas e comprovação da sua efetivação, e
publicação da despesa líquida com pessoal em cada bimestre, gastos
mensais com investimento e custeio, convênios firmados, relação dos
nomes de servidores da instituição de provimento efetivo, de servidores

órgãos da administração pública, indicando a origem, número de estágios
obrigatórios e não-obrigatórios, além de contemplar necessariamente
outras informações, abaixo especificadas;

ii) PROCEDER à imediata divulgação das informações e cópia integral da
presente RECOMENDAÇÃO, na respectiva página do portal transparência
da Administração Pública Municipal correspondente, a partir do término
do prazo estabelecido;

iii) PROCEDER à divulgação, na página do “Portal Transparência” da
Câmara Municipal de Humaitá/AM, de informações sobre a execução

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

com funções gratificadas ou comissionadas, servidores cedidos de outros

orçamentária e financeira, licitações, contratos, convênios, despesas com
passagens e diárias, gestão de pessoal da Administração Pública Municipal,
entre outros assuntos abaixo especificados;

iv) PROCEDER à periódica atualização do portal da transparência da
Câmara Municipal de Humaitá/AM, disponibilizando, a qualquer pessoa

VALIDAR

QRCODE

física (cidadão) ou jurídica, o acesso às seguintes informações:
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a) despesas públicas, incluindo os atos praticados pelas unidades gestoras,
no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com
a disponibilização dos dados referentes ao número do correspondente
processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou
jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento

Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

b) receitas públicas, com a disponibilização do lançamento e o
recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a
recursos extraordinários, nos termos no art. 48, inciso II, da Lei
Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

c)

sem

prejuízo

dos

direitos

e

garantias

fundamentais,

constitucionalmente estabelecidos, o portal transparência da Câmara
Municipal de Humaitá/AM deverá abranger informações relativas aos atos
praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução orçamentária

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

licitatório realizado, conforme dispõe o art. 48, inciso I, da Lei

e financeira;

d) quanto ao registro da despesa:
• o valor do empenho, liquidação, pagamento, resto a pagar;
• o número do correspondente processo da execução, quando for o
caso;

VALIDAR

QRCODE

• a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária,
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função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que
financiaram o gasto;
•

a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos
desembolsos

de

operações

independentes

da

execução

orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e
de benefícios previdenciários;

inexigibilidade,

quando

for

o

caso,

com

o

número

do

correspondente processo;
• o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso;

e) quanto à receita, os valores de todas as receitas da unidade gestora,
compreendendo, no mínimo, sua natureza, relativas a:
• previsão de receita;
• lançamento, quando for o caso;
• arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários;
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• o procedimento licitatório realizado, bem como a sua dispensa ou

f) quanto às diárias pagas aos vereadores e servidores públicos lotados na
Câmara Municipal de Humaitá, PROCEDER à publicação, em tempo real,
no portal transparência, das diárias e das ajudas de custo pagas aos
agentes públicos da Administração Pública Municipal correspondente,
autárquica e fundacional, para despesas de deslocamento de viagens,
estadia e de alimentação, devendo conter as seguintes informações:
1. o exercício financeiro correspondente;

VALIDAR

QRCODE

2. nome completo do agente público, com o respectivo número de
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identificação (matrícula);
3. cargo/função do agente público, com a identificação da categoria;
4. previsão Orçamentária, com a respectiva identificação pormenorizada
da cobertura orçamentária (elemento orçamentário) e a descrição
específica e detalhada do órgão, unidade, rubrica, desdobramento
orçamentário e a fonte do recurso financeiro;

6. quantidade de diárias;
7. valor unitário das diárias, com a respectiva identificação da legislação
regulamentadora;
8. relatório objetivo e analítico contendo a exposição dos motivos
(justificativas) da concessão de diária;
9. destino da viagem;
10. meio de transporte;
11. valor do transporte;
12. valor total (viagem e diárias);

g) em relação aos recursos humanos, PROCEDER à publicação, em tempo

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

5. data inicial e final (período);

real, no portal transparência, a relação de todos os servidores públicos
ativos (quadro servidores efetivo), da Câmara Municipal de Humaitá/AM
correspondente, da seguinte forma:
1. Administração Pública e o exercício financeiro correspondente;
2. nome completo do agente público;
3. número de identificação (matrícula);

VALIDAR

QRCODE

4. cargo e a identificação da categoria, com a respectiva publicação da lei
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regulamentadora (legislação);
5. função, com a respectiva publicação da lei regulamentadora (legislação);
6. data da admissão/ingresso e a espécie de contratação (concurso público
ou teste seletivo);
7. vínculo de emprego (emprego público ou estatutário);
8. carga horária;

10. local de exercício ou atividade;

h) em relação aos recursos humanos, PROCEDER à publicação, em tempo
real, no portal transparência, da relação de todos os servidores públicos
inativos (aposentados/pensionista) da Câmara Municipal de Humaitá/AM
correspondente, da seguinte forma:
1. Administração Pública e o exercício financeiro correspondente;
2. nome completo do agente público;
3. número de identificação (matrícula);
4. cargo;
5. data de admissão/ingresso no quadro de inativos;

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

9. lotação (secretaria/departamento);

6. regime de aposentadoria;

i) em relação aos recursos humanos, PROCEDER à publicação, em tempo
real, no portal transparência, da relação de todos os servidores ocupantes
de cargo comissionado (cargo em comissão) da Câmara Municipal de
Humaitá correspondente, da seguinte forma:

VALIDAR
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1. Administração Pública e o exercício financeiro correspondente;
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2. nome completo do agente público;
3. data de nomeação/admissão, com a respectiva publicação integral da
portaria de nomeação;
4. data de exoneração, com a respectiva publicação da portaria de
exoneração (quando for o caso);
5. cargo e a identificação da categoria, com a respectiva publicação da lei

6. vínculo de emprego (estatutário ou celetista);
7. carga horária;
8. lotação (secretaria/departamento);
9. localidade em que desenvolve a atividade;
10. atribuições (direção, chefia e assessoria), com a respectiva publicação
da lei que regulamenta a criação e atribui a competência do cargo em
comissão (legislação);

j) em relação aos recursos humanos, PROCEDER à publicação, em tempo
real, no portal transparência, em formato de planilha, da tabela de
subsídios, planos de carreira e estrutura dos agentes públicos

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

regulamentadora (legislação);

pertencentes à Câmara Municipal de Humaitá/AM, sem a identificação
dos agentes públicos, da seguinte forma:
1. Administração Pública e o exercício financeiro correspondente;
2. cargo público e identificação da categoria;
3. valor do subsídio do cargo público;
4. valor individual das espécies de benefícios (indenização, gratificação,
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adicional, horas extras, aviso prévio, ajuda de custo), com a respectiva
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identificação da lei regulamentadora (legislação);
5. publicação integral e digitalizada da lei que criou/disciplinou os
subsídios e benefícios, com as respectivas alterações e atualizações;

k) PROCEDER à implantação de programas/sistemas eletrônicos de
DE

FREQUÊNCIA

secretaria/departamento

da

DE

FUNCIONÁRIOS,

Câmara

Municipal

de

para

cada

Humaitá/AM

correspondente, por meio de controle de PONTO BIOMÉTRICO, com a
respectiva identificação das digitais, a fim de controlar a efetiva prestação
de serviços, cujos registros de controle de frequência deverão ser diários e
armazenados sob a responsabilidade do controlador interno da Câmara
Municipal de Humaitá/AM correspondente;

l) PROCEDER à publicação, em tempo real, no portal transparência, da
relação do EXTRATO/RESUMO de todas as contas bancárias da Câmara
Municipal de Humaitá/AM correspondente, devendo ser informada da
seguinte forma:
1. Administração Pública e o exercício financeiro;

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

CONTROLE

2. nome da Agência Bancária, com o respectivo número identificador da
localidade;
3. número da Conta Bancária;
4. exposição da finalidade da abertura ou existência da conta, com a
respectiva descrição pormenorizada do programa de governo e o motivo
da criação oriunda de licitação, contratos, entre outros;
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5. fonte e espécie da conta (vinculada ou movimento/operação);
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6. situação atual (ativa ou inativa);

m) PROCEDER à publicação, em tempo real, no portal transparência, da
relação do EXTRATO/RESUMO de todas as operações/movimentações de
mensais de cada conta bancária (individual) mantida pela Câmara
Municipal de Humaitá/AM correspondente, devendo ser informada da

1. Administração Pública e o exercício financeiro;
2. período mensal do extrato/resumo da operação/movimentação;
3. nome da Agência Bancária, com o respectivo número identificador;
4. número da Conta Bancária;
5. exposição do motivo e da finalidade da abertura ou da existência da
conta, com a respectiva descrição pormenorizada do programa de
governo, licitação, contratos, entre outros atos vinculados à conta (se for
o caso);
6. operações e movimentações mensais, com as seguintes informações:
• saldo anterior;
• crédito mensal, com a respectiva identificação e exposição

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

seguinte forma:

detalhada da origem do crédito;
• débito mensal, com a respectiva justificativa ou motivo detalhado
do débito;
• saldo posterior;

Insta

salientar

que

o

não

atendimento

a

presente
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Recomendação poderá gerar o reconhecimento da prática de ato de
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improbidade administrativa que causa lesão ao erário e em razão da
violação de princípios da Administração Pública, em especial, aos
princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência,
nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, além da possibilidade de
propositura da ação civil correspondente para garantir a aplicabilidade das

PUBLIQUE-SE esta Recomendação no Diário Oficial de Ministério
Público do Estado do Amazonas.

Humaitá/AM, 10 de maio de 2021.

WESLEI MACHADO

VALIDAR

QRCODE

Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

mencionadas normas constitucionais.
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Portaria n. 5/2021 – 1ª PJH

INQUÉRITO CIVIL N. 162.2020.000080 – 1ª PJH
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio

atribuições constitucionais e legais previstas nos artigos 127, caput, e 129,
II, III e VI, todos da Constituição Federal, art. 8º, § 1º da Lei n. 7.347/85,
bem como no art. 26, I e art. 27, parágrafo único, I, ambos da Lei n.º
8.625/93.

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”, da Lei n. 8.625/93;

CONSIDERANDO que o artigo 129, III da Constituição Federal atribui ao

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

do Promotor de Justiça WESLEI MACHADO, no desempenho de suas

Ministério Público a função de “promover o 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”;

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública a

VALIDAR
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legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência;
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CONSIDERANDO que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a
designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e nos
créditos adicionais abertos para este fim. (Art. 100, caput, da Constituição

CONSIDERANDO que, conforme as prescrições contidas no art. 100 da
Constituição Federal, eventuais acordos entabulados entre o Município de
Humaitá e seus credores deve respeitar a ordem cronológica dos
precatórios e oportunizar a todos os credores da Fazenda Pública, em
igualdade de condições, a possibilidade de ofertar descontos em seus
créditos com a finalidade de entabular transações com o ente público
municipal;

CONSIDERANDO que, pela nova sistemática de precatórios inaugurada pela
Emenda à Constituição n. 62/2009, somente é possível a realização de

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

Federal).

acordos diretos com exequentes se, da quantia destinada por lei ao
pagamento dos precatórios, após o pagamento de todos os precatórios,
houver recursos sobressalentes.

CONSIDERANDO que, ainda que exista a possibilidade de realização de
acordo, o ente público que estiver com precatórios vencidos e não pagos,
para fazer transações, precisa constituir, com autorização legislativa, uma

VALIDAR
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câmara de conciliação, nos termos do art. 97, § 8º, III do Ato das
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Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que, ao analisar a modulação dos efeitos da decisão de
declaração de inconstitucionalidade da Emenda à Constituição n. 62/2009
decorrente do julgamento da ADI n. 4.357, no julgamento da questão de
Ordem na ADI n. 4.425/DF, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, o

omnes, no que se refere aos acordos, decidiu que:

4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime
especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os
pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na
Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até
25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de
precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de
realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos
credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com
redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.
(ADI 4425 QO / DF. Relator Min. LUIZ FUX. Tribunal Pleno. DJe-152

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

Supremo Tribunal Federal, em acórdão vinculante e com eficácia erga

DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)

CONSIDERANDO que durante o regime de precatórios instaurado pela
Emenda à Constituição n. 62/2009, admite-se a realização de acordos
diretos entre a Fazenda Pública e os seus credores, desde que cumpridos
os seguintes requisitos que não foram observados pela Fazenda

VALIDAR
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Municipal:
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a) observância da ordem de preferência entre os credores;
b) existência de uma lei de cada entidade devedora autorizando a
realização de acordos.

CONSIDERANDO que a realização de acordos judiciais ou extrajudiciais com
credores específicos configura violação ao princípio da impessoalidade e

eis que permite a escolha, sem um critério republicano, de pessoas para o
percebimento de recursos públicos;

CONSIDERANDO que a escolha aleatória, sem a prévia definição de critérios
das pessoas aptas à realização de acordos e sem um chamamento público
para a realização republicana e “às claras” das negociações configura
violação do princípio da publicidade;

CONSIDERANDO que, segundo o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da Rcl. 1893, Rel. Min. Maurício Corrêa:

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

em afronta ao regime instituído pela Emenda à Constituição n. 62/2009,

(...) 2. Quebra da cronologia de pagamentos comprovada pela
quitação da dívida mais recente por meio de acordo judicial. A
conciliação, ainda que resulte em vantagem financeira para a
Fazenda Pública, não possibilita a inobservância, pelo Estado, da
regra constitucional de precedência, com prejuízo ao direito
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preferencial dos precatórios anteriores.
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3. A mutação da ordem caracteriza violação frontal à parte final do §
2º do artigo 100 da Constituição Federal, legitimando a realização do
sequestro solicitado pelos exequentes prejudicados.
4. Reclamação julgada improcedente.
(Rcl 1.893/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA)

da ordem cronológica de pagamentos de precatórios e sem a
especificação de autorização legislativa ou sem a menção à existência de
prévia dotação orçamentária estabelecida na Lei Orçamentária Anual
podem fragilizar os sistemas de controle dos gastos da Administração
Pública;

CONSIDERANDO que a realização de transações extrajudiciais, ainda que com
pedido de homologação judicial, podem viabilizar a realização de “acordos
de fachada” e, ainda que sem o conhecimento de juízes e membros do
Ministério Público, permitem que o Poder Judiciário seja utilizado como
mecanismo para a “lavagem de dinheiro” oriundo de possíveis corrupções

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

CONSIDERANDO que a realização de acordos extrajudiciais ou judiciais fora

e simulações, além de ser uma clara burla à ordem cronológica dos
precatórios;

CONSIDERANDO a notícia de que, durante a gestão do Sr. Herivaneo Vieira de
Oliveira, ex-prefeito do Município de Humaitá/AM, houve a realização de
acordos extrajudiciais sem a observância dos critérios definidos em
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normas inseridas pela Emenda à Constituição n. 62/2009;
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RESOLVE:

1 – INSTAURAR o presente Inquérito Civil, a ser autuado como Inquérito Civil
n. 162.2020.000080, com o objetivo de apurar a violação das regras sobre
o pagamento de credores do Município de Humaitá e a violação da ordem

2019/2020, durante a gestão do Sr. Herivaneo Vieira de Oliveira, exprefeito municipal;

2 – DETERMINAR a autuação e o registro da presente portaria no sistema
eletrônico de tramitação de feitos extrajudiciais do Ministério Público do
Estado do Amazonas – MP Virtual;

3 – EXPEDIR, de imediato, ofício ao Prefeito, o Sr. José Cidenei Lobo do
Nascimento, comunicando a instauração do presente Inquérito Civil, bem
como requisitando, no prazo de trinta dias:

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

cronológica de pagamento de credores, ocorrida durante o ano de

a) a relação dos acordos judiciais e extrajudiciais firmados pelo Município
de Humaitá/AM durante o ano de 2019 e 2020, na gestão do Sr. Herivaneo
Vieira de Oliveira, ex-prefeito municipal;

b) a cópia dos processos administrativos instaurados nos anos de 2019 e
2020, cujo objeto seja a realização de acordos judiciais e extrajudiciais

VALIDAR
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entre o Município de Humaitá e os seus credores;
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c) o valor da dotação orçamentária destinada ao pagamento de encargos
com sentenças judiciais e precatórios, do Poder Executivo do Município de
Humaitá/AM, no ano de 2021;

d) a relação dos acordos judiciais e extrajudiciais firmados pelo Município

Lobo do Nascimento, atual prefeito municipal;

e) a cópia dos processos administrativos instaurados no ano de 2021, cujo
objeto seja a realização de acordos judiciais e extrajudiciais entre o
Município de Humaitá e os seus credores;

4 – EXPEDIR Recomendação para que o prefeito municipal de Humaitá/AM,
o Sr. José Cidenei Lobo do Nascimento, somente entabule acordos
judiciais ou extrajudiciais do Município de Humaitá/AM mediante a
observância dos parâmetros definidos no art. 100 da Constituição Federal,
art. 97, § 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e da

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

de Humaitá/AM durante o ano de 2021, na gestão do Sr. José Cidenei

decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI n. 4425, ou seja:

i) somente realize de acordos diretos com proponentes, autores ou
exequentes se, após o pagamento de todos os precatórios, houver
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recursos sobressalentes;
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ii) a aplicação dos recursos restantes dependerá de opção a ser exercida
pelo Município de Humaitá/AM, por ato do Poder Executivo, obedecendo
à

seguinte forma, que poderá

ser

aplicada

isoladamente ou

simultaneamente:
I - destinados ao pagamento dos precatórios por meio do leilão;
II - destinados a pagamento à vista de precatórios não quitados na forma

III - destinados a pagamento por acordo direto com os credores, na forma
estabelecida por lei própria da entidade devedora, que poderá prever
criação e forma de funcionamento de câmara de conciliação.

iii) suspenda o cumprimento de todos os acordos firmados entre o
Município de Humaitá/AM e seus credores, decorrentes de ação judicial,
homologados ou não, entabulados em contrariedade aos parâmetros
definidos no art. 100 da Constituição Federal, art. 97, § 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e da decisão vinculante proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 4425,

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

do § 6° e do inciso I, em ordem única e crescente de valor por precatório;

5 – ENCAMINHAR, por e-mail, no formato PDF, cópia da presente portaria ao
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de justiça Especializadas na
Proteção e Defesa do Consumidor, dos Direitos Constitucionais do
Cidadão e do Patrimônio Público;

6 – INTIMAR o noticiante, o Sr. Álvaro Pereira, encaminhando-se-lhe, cópia
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da presente portaria;
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
7 – NOMEAR, sob compromisso, para secretariar os trabalhos atuando neste
Inquérito Civil, a Sra. Klelnyr Lobo, servidora à disposição desta 1ª
Promotoria de Justiça de Humaitá/AM;

8 – AFIXE-SE, na portaria desta 1ª Promotoria de Justiça de Humaitá/AM,

9 – PUBLIQUE-SE esta portaria no Diário Oficial de Ministério Público do
Estado do Amazonas.

Humaitá/AM, 10 de maio de 2021.
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WESLEI MACHADO

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

cópia desta portaria;
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM

RECOMENDAÇÃO N. /2021 – 1ªPJ/HUM

INQUÉRITO CIVIL N. 162.2020.000080 – 1ª PJH
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio

atribuições constitucionais e legais previstas no artigo 129, inciso III da
Constituição Federal, bem como no art. 26, I e art. 27, parágrafo único, I,
ambos da Lei n.º 8.625/93, e art. 5°, IV da Lei Complementar 11/93, a Lei
Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas.

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”, da Lei n. 8.625/93;

CONSIDERANDO que o artigo 129, III da Constituição Federal atribui ao

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

do Promotor de Justiça WESLEI MACHADO, no desempenho de suas

Ministério Público a função de “promover o 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”;

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública a
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legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência;
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
CONSIDERANDO que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a
designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e nos
créditos adicionais abertos para este fim. (Art. 100, caput, da Constituição

CONSIDERANDO que, conforme as prescrições contidas no art. 100 da
Constituição Federal, eventuais acordos entabulados entre o Município de
Humaitá e seus credores deve respeitar a ordem cronológica dos
precatórios e oportunizar a todos os credores da Fazenda Pública, em
igualdade de condições, a possibilidade de ofertar descontos em seus
créditos com a finalidade de entabular transações com o ente público
municipal;

CONSIDERANDO que, pela nova sistemática de precatórios inaugurada pela
Emenda à Constituição n. 62/2009, somente é possível a realização de

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

Federal).

acordos diretos com exequentes se, da quantia destinada por lei ao
pagamento dos precatórios, após o pagamento de todos os precatórios,
houver recursos sobressalentes.

CONSIDERANDO que, ainda que exista a possibilidade de realização de
acordo, o ente público que estiver com precatórios vencidos e não pagos,
para fazer transações, precisa constituir, com autorização legislativa, uma
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câmara de conciliação, nos termos do art. 97, § 8º, III do Ato das
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que, ao analisar a modulação dos efeitos da decisão de
declaração de inconstitucionalidade da Emenda à Constituição n. 62/2009
decorrente do julgamento da ADI n. 4.357, no julgamento da questão de
Ordem na ADI n. 4.425/DF, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, o

omnes, no que se refere aos acordos, decidiu que:

4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime
especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os
pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na
Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até
25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de
precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de
realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos
credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com
redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.
(ADI 4425 QO / DF. Relator Min. LUIZ FUX. Tribunal Pleno. DJe-152

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

Supremo Tribunal Federal, em acórdão vinculante e com eficácia erga

DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)

CONSIDERANDO que durante o regime de precatórios instaurado pela
Emenda à Constituição n. 62/2009, admite-se a realização de acordos
diretos entre a Fazenda Pública e os seus credores, desde que cumpridos
os seguintes requisitos que não foram observados pela Fazenda Municipal:

VALIDAR

QRCODE

a) observância da ordem de preferência entre os credores;
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
b) existência de uma lei de cada entidade devedora autorizando a
realização de acordos.

CONSIDERANDO que a realização de acordos judiciais ou extrajudiciais com
credores específicos configura violação ao princípio da impessoalidade e
em afronta ao regime instituído pela Emenda à Constituição n. 62/2009,

percebimento de recursos públicos;

CONSIDERANDO que a escolha aleatória, sem a prévia definição de critérios
das pessoas aptas à realização de acordos e sem um chamamento público
para a realização republicana e “às claras” das negociações configura
violação do princípio da publicidade;

CONSIDERANDO que, segundo o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da Rcl. 1893, Rel. Min. Maurício Corrêa:

(...) 2. Quebra da cronologia de pagamentos comprovada pela

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

eis que permite a escolha, sem um critério republicano, de pessoas para o

quitação da dívida mais recente por meio de acordo judicial. A
conciliação, ainda que resulte em vantagem financeira para a Fazenda
Pública, não possibilita a inobservância, pelo Estado, da regra
constitucional de precedência, com prejuízo ao direito preferencial
dos precatórios anteriores.
3. A mutação da ordem caracteriza violação frontal à parte final do §
2º do artigo 100 da Constituição Federal, legitimando a realização do
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sequestro solicitado pelos exequentes prejudicados.

Notícia de Fato 162.2020.000080 - Documento 2021/0000029942 criado em 11/05/2021 às 08:45
Este documento pode ser verificado no endereço https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao através do código 4bfcba27

Este processo pode ser acompanhado no endereço https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta

ANEXOS - AVISO

ANEXOS - AVISO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
4. Reclamação julgada improcedente.
(Rcl 1.893/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA)

CONSIDERANDO que a realização de acordos extrajudiciais ou judiciais fora da
ordem cronológica de pagamentos de precatórios e sem a especificação de
autorização legislativa ou sem a menção à existência de prévia dotação

sistemas de controle dos gastos da Administração Pública;

CONSIDERANDO que a realização de transações extrajudiciais, ainda que com
pedido de homologação judicial, podem viabilizar a realização de “acordos
de fachada” e, ainda que sem o conhecimento de juízes e membros do
Ministério Público, permitem que o Poder Judiciário seja utilizado como
mecanismo para a “lavagem de dinheiro” oriundo de possíveis corrupções
e simulações, além de ser uma clara burla à ordem cronológica dos
precatórios;

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

orçamentária estabelecida na Lei Orçamentária Anual podem fragilizar os

CONSIDERANDO a notícia de que, durante a gestão do Sr. Herivaneo Vieira de
Oliveira, ex-prefeito do Município de Humaitá/AM, houve a realização de
acordos extrajudiciais sem a observância dos critérios definidos em
normas inseridas pela Emenda à Constituição n. 62/2009;
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RESOLVE:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
RECOMENDAR ao prefeito municipal de Humaitá/AM, o Sr. José
Cidenei Lobo do Nascimento, que somente entabule acordos judiciais ou
extrajudiciais do Município de Humaitá/AM mediante a observância dos
parâmetros definidos no art. 100 da Constituição Federal, art. 97, § 8º do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e da decisão vinculante
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 4425,

a) somente realize de acordos diretos com proponentes, autores ou
exequentes se, após o pagamento de todos os precatórios, houver
recursos sobressalentes;

b) a aplicação dos recursos restantes dependerá de opção a ser exercida
pelo Município de Humaitá/AM, por ato do Poder Executivo, obedecendo
à

seguinte

forma,

que

poderá

ser

aplicada

isoladamente

ou

simultaneamente:
I - destinados ao pagamento dos precatórios por meio do leilão;
II - destinados a pagamento à vista de precatórios não quitados na forma

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

ou seja, com a adoção das seguintes medidas:

do § 6° e do inciso I, em ordem única e crescente de valor por precatório;
III - destinados a pagamento por acordo direto com os credores, na forma
estabelecida por lei própria da entidade devedora, que poderá prever
criação e forma de funcionamento de câmara de conciliação.

c) suspenda o cumprimento de todos os acordos firmados entre o
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Município de Humaitá/AM e seus credores, decorrentes de ação judicial,
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
homologados ou não, entabulados em contrariedade aos parâmetros
definidos no art. 100 da Constituição Federal, art. 97, § 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e da decisão vinculante proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 4425,

Insta

salientar

que

o

não

atendimento

a

presente

improbidade administrativa que causa lesão ao erário e em razão da
violação de princípios da Administração Pública, em especial, aos
princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência,
nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, além da possibilidade de
propositura da ação civil correspondente para garantir a aplicabilidade das
mencionadas normas constitucionais.

ENCAMINHE-SE, por e-mail, no formato PDF, uma cópia da
presente recomendação para os vereadores municipais, com a finalidade
de subsidiá-los no exercício da atividade legislativa e fiscalizatória

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

Recomendação poderá gerar o reconhecimento da prática de ato de

PUBLIQUE-SE esta Recomendação no Diário Oficial de Ministério
Público do Estado do Amazonas.

Humaitá/AM, 10 de maio de 2021.
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WESLEI MACHADO
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Este documento é cópia do original assinado digitalmente por PAULO STELIO SABBA GUIMARAES. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpam.mp.br, informe o processo 06.2021.00000213-2
e o código 170EAD.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ
NOTÍCIA DE FATO N. 162.2020.000068

DESPACHO
Trata-se de notícia de fato instaurada a partir do desmembramento de

administrativa por lesão ao patrimônio público, fraude à licitação e
direcionamento no resultado dos processos licitatórios de n. 001/2019, 002/2019,
003/2019 e 005/2019 envolvendo a Câmara Municipal de Humaitá-AM sob a
gestão do Vereador-Presidente Luiz Alexandre Rogério de Oliveira”.

No despacho inicial, houve a requisição da cópia dos mencionados
procedimentos licitatórios, cujos documentos foram juntados às fls. 66 a 587.

Após a juntada das cópias dos processos licitatórios requisitados,
houve a emissão de despacho, da lavra do Exmo. Sr. Caio Lúcio Fenelon Assis
Barros, declinando da atribuição para atuar no feito sob a alegação de:

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

procedimento preparatório instaurado para “apurar ato de improbidade

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que se faz necessária
uma investigação técnica acerca da contratação, bem como se esta
respeitou todos os trâmites legais. Embora tal função caiba
concorrentemente ao Ministério Público, no caso em contreto verficase que, sobretudo em razão da grande quantidade de documentos
juntados aos autos (são mais de 3.900 páginas), é aconselhável que
primeiramente os documentos sejam submetidos a egrégia corte de
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contas do Estado do Amazonas que detém a expertise necessária a
subsidiar os trabalhos deste órgão ministerial para, só então, de possse
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1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ
de suas conclusões, o Parquet adotar eventuais medidas judiciais
cabíveis (sic).

Por entender incabível o declínio de atribuições à Corte de Contas, o
Conselho Superior deste Ministério Público não referendou essa decisão e
determinou a realização de diligências. Além disso, já no voto da conselheira
relatora, quando da não homologação do declínio de atribuições, ressaltou-se a

Desse modo, com a finalidade de tornar eficiente a atividade
investigatória e viabilizar a análise das ilegalidades em cada um dos
procedimentos, em despacho constante às fls. 347 e ss., determinou-se o
desmembramento do Procedimento Preparatório n. 163.2019.000004.

Em cumprimento a essa determinação, a Secretaria da 1ª Promotoria
de Justiça de Humaitá/AM promoveu o desmembramento do feito e instaurou
notícia de fato, a qual fora distribuída, de forma aleatória, à 2ª Promotoria de
Justiça de Humaitá.

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

necessidade de desmembramento destes autos.

Ao receber os autos, a servidora à disposição da 2ª Promotoria de
Justiça, Sra. Rosalina Silva de Farias, exarou a seguinte certidão:
Certifico que de ordem do Dr Rodrigo Nicoletti encaminho a referida
Notícia de Fato à 1ª PJ de Humaitá-AM.
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Vieram os autos conclusos.
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É o relatório. Manifesto-me.

Diante da incorreta instrução da Notícia de Fato pela Secretaria da 1ª
Promotoria de Justiça, ao não promover a juntada do despacho de
desmembramento proferido nos autos do referido procedimento preparatório,
fator impeditivo de correta compreensão da controvérsia e as razões pelas quais

Promotoria de Justiça para análise.

Caso mantenha o entendimento de ser incabível sua atuação, pugna
este promotor de justiça pela devolução dos autos à 1ª Promotoria de Justiça
para a adoção das providências cabíveis.

Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público.

Humaitá/AM, 11 de maio de 2021.

WESLEI MACHADO

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 11/05/2021

houve a distribuição aleatória deste feito, determino o retorno dos autos à 2ª
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Promotor de Justiça
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ANEXOS - PORTARIA Nº 2021/0000030454.01PROM_JUR

Ministério Público do Estado do Amazonas
Promotoria de Justiça de Juruá - 01PROM_JUR
Rua Francisco de Paula, 100. Centro, MPAM Interior Juruá - Jurua-AM
9734271366
PORTARIA Nº 2021/0000030454.01PROM_JUR

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, representado pelo Promotor de
Justiça que esta subscreve, com atribuições ampliadas para a Promotoria de Justiça de Juruá, desde
01/05/2021 (Portaria n. 0981/2021/PGJ), no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III,
da Constituição Federal, que dispõe ser atribuição institucional do Ministério Público zelar pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados
na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO o regramento constante na Resolução n. 023, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público e da Resolução nº 06/2015 - Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Amazonas, de 20 de fevereiro de 2015, que disciplinam a
instauração e tramitação do Procedimento Administrativo, como instrumento próprio da
atividade-fim, destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou
instituições;
CONSIDERANDO as funções institucionais, previstas no caput do artigo 127 e no inciso II, do
artigo 129 da Constituição Federal, bem como a prescrição constante do Mapa Estratégico Nacional
do Conselho Nacional do Ministério Público, de eficiência do exercício institucional, por meio da
atuação proativa, efetiva, preventiva e resolutiva, respeitando as competências constitucionais;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 227 da C.F.: “É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Assinado eletronicamente por: Caio L. F. A. Barros em 11/05/2021

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao detalhar qual a abrangência e o
significado desta “prioridade absoluta”, dispôs que “a garantia de prioridade compreende” dentre
outros a “preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas” e a “destinação
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”
(art. 4º., parágrafo único, alíneas “a” e “c”, do ECA);

CONSIDERANDO que o CMDCA desempenha função considerada como de interesse público
relevante (art. 89 do ECA) exatamente por ser o órgão que, em essência, delibera e controla as
ações municipais da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente,
desempenhando, assim, papel central na formação da rede municipal de proteção às crianças e
VALIDAR

QRCODE

CONSIDERANDO que, como diretriz basilar da política de atendimento aos direitos da criança e
do adolescente, o ECA estabeleceu os Fundos Nacional, Estaduais e Municipais da Infância e da
Adolescência, os quais em seu nascedouro já estavam vinculados aos respectivos Conselhos de
Direito da Criança e do Adolescente (cf. Art. 88, IV, do ECA);
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adolescentes;
CONSIDERANDO que, no âmbito da infância e adolescência, as deliberações do CMDCA
vinculam o Poder Executivo;
CONSIDERANDO que a ratio dos Conselhos é conferir a mobilidade necessária em matéria tão
sensível, como aquela afeta à infância e à juventude, permitindo que um órgão público, dotado de
representatividade popular, defina as prioridades que lhe pareçam mais adequadas à satisfação do
interesse público;
CONSIDERANDO que é o detalhamento do orçamento, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias
e da Lei Orçamentária Anual, que permite a transparência quanto à destinação dos recursos públicos
, inclusive do FIA;

CONSIDERANDO a premente necessidade de fomento do Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente e urgente aplicação de suas verbas no desenvolvimento de programas voltados ao
atendimento das maiores demandas do município relativas à garantia dos direitos de crianças e
adolescentes;
CONSIDERANDO que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado e gerido pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, encontra-se na linha dos fundos
especiais previstos no art. 70 da Lei Federal 4.320/64;
CONSIDERANDO os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente tem natureza especial,
vinculados à realização de determinados objetivos ou serviços, devendo ser geridos e administrados
conforme os princípios constitucionais que regem os orçamentos públicos (art. 71, da Lei nº 4.320,
de 17/03/1964). O referido fundo deve ter como receita, basicamente: a) recursos públicos que lhes
forem destinados, consignados no Orçamento da União, dos estados, dos municípios e do Distrito
Federal; b) contribuições de governos e organismos internacionais; e c) doações de pessoas físicas e
jurídicas, dedutíveis do Imposto de Renda, nos termos do art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, alterada pela Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991;
CONSIDERANDO que os recursos depositados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FMDCA, são recursos públicos, estando, portanto, sujeitos às mesmas regras e
princípios que norteiam a aplicação dos recursos públicos em geral, em especial no que diz respeito
às Leis Federais nº 4.320/64 – orçamento, nº 8.429/92 – improbidade administrativa, nº 8.666/93 –
licitações e contratos e Lei Complementar nº 101/00 – responsabilidade fiscal;

Assinado eletronicamente por: Caio L. F. A. Barros em 11/05/2021

CONSIDERANDO que, para que se dê efetivo cumprimento da atribuição de controle das ações
municipais do CMDCA, a este cabe a gestão do FIA, conforme preceitua o art. 88, IV, do ECA;

CONSIDERANDO que de acordo com a Nota Técnica FDCA n. 005/2019, no dia 09/07/2019
ocorreu o primeiro repasse das doações efetuadas em documento de arrecadação de receitas federais
no Programa Gerador de Declarações do Imposto de Renda sobre Pessoa Física – 2018 aos Fundos
de Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA);
CONSIDERANDO que a Lei Municipal n. 437 /2017, criou o Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente neste município;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de garantir o respeito e a eficácia da política
infantojuvenil municipal, notadamente quanto à existência de programas de atendimento destinados
a crianças e adolescentes e ao funcionamento do FIA – Fundo da Infância e Adolescência,

VALIDAR
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CONSIDERANDO a notícia de fato n. 158.2020.000052, dando conta da Nota Técnica
confeccionada pela Receita Federal em que consta a listagem dos Municípios que apresentaram
fundos dos direitos da criança e do adolescente inaptos a receber os recursos provenientes da
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destinação de imposto de renda em 2019;
CONSIDERANDO que os Ofícios enviados à Secretaria de Assistência Social do Município e ao
Presidente do CMDCA para que se manifestassem a respeito da presente notícia de fato e
informassem se promoveram a regularização do Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente (
FDCA) vinculado ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente para fins de
recebimento dos recursos provenientes do imposto de renda não foram respondidos.
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para fins de verificar o
respeito à politica da infância e juventude neste Município, em especial quanto à existência de
programas de atendimento destinados às crianças e adolescentes e ao funcionamento do FIA –
Fundo Municipal da Infância e Adolescência e se promoveram a regularização do Fundo de Direitos
da Criança e do Adolescente (FDCA) vinculado ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente para fins de recebimento dos recursos provenientes do imposto de renda.

1. Designação do servidor público Gilson Silva da Cunha, Agente de Apoio Administrativo do
Ministério Público no município de Juruá, para secretariar os trabalhos e cumprir as diligências, as
quais serão desenvolvidas nos autos.
2. Publique-se, no Diário Oficial deste Ministério Público do Estado do Amazonas, a presente
Portaria, nos termos do artigo 31 da Resolução n. 06/2015/CSMP, mediante o encaminhamento ao
e-mail institucional: dompe@mpam.mp.br;
3. Expeça-se Notificação à Secretária de Assistência Social do Município e ao Presidente do
CMDCA, enviando cópia desta Portaria e requisitando informações, no prazo de 10 (dez) dias
úteis, que informe se a regularização do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para fins
de recebimento dos recursos provenientes do imposto de renda. Junte-se cópia da Portaria;
4. Comunique-se a instauração deste procedimento ao Centro de Apoio Operacional da Promotoria
da Infância e Juventude – CAO- IJ, pelo MP virtual ou através do e-mail caoij@mpam.mp.br.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Juruá/AM, 11 de maio de 2021.
CAIO LÚCIO FENELON ASSIS BARROS
Promotor de Justiça de Itamarati, com atribuições ampliadas

Assinado eletronicamente por: Caio L. F. A. Barros em 11/05/2021

DETERMINAR as seguintes providências:

para a Promotoria de Justiça de Juruá, desde 01/05/2021.

VALIDAR

QRCODE

(Portaria n. 0981/2021/PGJ)
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
Notícia de Fato 162.2020.000081
Interessados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM
HERIVANEO VIEIRA DE OLIVEIRA

DESPACHO

formulada pela Comissão de Transição, instituída por meio do Decreto
Municipal n. 232/2020/GAB/PREF, com comunicação de contratação ilícita de
pessoal por meio de contratação temporária pelo Sr. Herivaneo Vieira de
Oliveira, durante o ano eleitoral, para atuar nas escolas municipais de
Humaitá/AM.

Os autos foram enviados conclusos.

É o necessário. Manifesto-me.

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 12/05/2021

Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir da comunicação

Diante da extrapolação do prazo de tramitação deste feito
extrajudicial, destaque-se que:

a) entre os dias 18 de janeiro de 2021 e 6 de fevereiro de 2021 usufruí o direito
de férias;

b) entre os dias 11 de fevereiro de 2021 a 31 de março de 2021, fui licenciado

VALIDAR
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para tratar de minha saúde, tendo sido submetido a quatro procedimentos
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
cirúrgicos;

c) entre os dias 1º e 10 de abril de 2021, usufruí o direito de férias.

Além disso, no ano de 2020, este signatário, por ter sido designado
como promotor eleitoral junto à 17ª Zona Eleitoral, interviu, de forma

Municipais de 2020.

Por essas razões, apenas nesta data analisa-se os presentes autos,
devendo ser prorrogado o prazo de sua tramitação por mais noventa dias, a
contar desta data, nos termos do art. 22, parte final, da Resolução n. 6/2015CSMP/MPAM.

Superada a questão do prazo, a verificação da ocorrência de eventual
ilícito decorrente da contratação irregular e da ausência de prestação de
serviços depende da realização de atividade instrutória, motivo pelo qual
determino a adoção das seguintes medidas:

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 12/05/2021

prioritária, por disposição legal, nos feitos eleitorais relacionados às Eleições

a) PRORROGUE-SE o prazo de tramitação da presente notícia de fato por mais de
noventa dias, a contar da data de hoje, de acordo com o art. 22, caput da
Resolução n. 6/2015-CSMP/MPAM;

b)

OFICIE-SE

à Prefeitura Municipal de Humaitá/AM para requerer, no prazo de
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vinte dias, as seguintes informações:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
i) se houve, no ano de 2019 ou 2020, processos seletivos para a
contratação de pessoal por meio de contratos temporários;

ii) se, nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, houve a contratação
temporária de pessoal para atuar nas escolas municipais. Em caso
positivo, quantas pessoas foram contratadas em cada um dos anos,

vigência dos respectivos contratos;

iii) quanto ao ano de 2020, se houve funcionamento das escolas
municipais;

iv) há registro de frequência do pessoal contratado temporariamente
no ano de 2020;

v) nome dos gestores das escolas em que houve lotação de pessoal
contratado temporariamente.

c) Com a resposta ou alcançado o fim do prazo,

FAÇAM

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 12/05/2021

quais as funções/cargos, qual a unidade de lotação e o prazo de

os autos conclusos para

deliberação.
d) PUBLIQUE-SE no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Amazonas.
Humaitá/AM, 12 de maio de 2021.
WESLEI MACHADO
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Promotor de Justiça
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RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2.021 –
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS E MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO AMAZONAS

Recomenda sobre a adoção de medidas em tratamento
experimental
para
COVID-19
desprovido
de
fundamentação científica, sem autorização prévia do
Sistema CEP/Conep e/ou conduzido por profissional sem
experiência em pesquisa clínica, sem o devido
consentimento esclarecido do paciente.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, presentada pela
Defensora e pelo Defensor Público que a esta subscrevem, com fundamento no artigo 134
da Constituição da República, artigo 1° da Lei Complementar Federal nº 80/1994, artigo 1°
da Lei Complementar Estadual nº 01/90 e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAZONAS, por meio do Promotor de Justiça da Comarca de Itacoatiara/AM, no
exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos arts. 127, caput,
e 129, III, da Constituição Federal, e as disposições da Lei Orgânica Nacional nº. 8.625/93 e
da lei Complementar Estadual nº. 11/93;
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 2.020 e a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2.020, 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 que, em 11 de março de 2.020, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia da COVID-19, 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 2.020 e Decreto nº 42.106, de 24 de
março de 2.020);
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;
1
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CONSIDERANDO que o estado do Amazonas registrou, em 06 de maio de 2.021,
a marca de 373.947 (trezentos e setenta e três mil e novecentos e quarenta e sete) casos
confirmados de COVID-19, sendo 171.156 são de Manaus (45,77%) e 202.791 (duzentos e
dois mil, setecentos e noventa e um) do interior do estado (54,23%), com um número de
8.814 mortes em decorrência da doença1;
CONSIDERANDO que, em que pese o recente arrefecimento de internações
hospitalares não só no Estado do Amazonas mas também no município de Itacoatiara, é
imprescindível manter a vigilância no sentido das medidas preventivas e os devidos
cuidados com os pacientes;
CONSIDERANDO que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nos termos
do art. 1.º, III, da CRFB/88, é vetor que rege todo o nosso sistema jurídico, obrigando não
só gestores públicos, mas toda a sociedade;
CONSIDERANDO que a saúde é um direito social, garantido pela Constituição
da República (art. 6ª, caput, CRFB/88), constituindo direito de todas e todos e dever do
Estado (art. 196, CRFB/88), a quem compete garanti-la, mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus
(Sars-CoV-2), os profissionais de saúde têm enfrentado verdadeiros desafios em busca de
tratamentos eficazes e, como não poderia deixar de ser, seguros;
CONSIDERANDO que a conduta médica deve se guiar por parâmetros técnicos e
éticos enquanto pressupostos adequados a cada área específica, sempre com o escopo de
que, uma vez submetido a um tratamento, o paciente apresente melhora no seu quadro
clínico;
CONSIDERANDO que, no que se refere à autonomia de vontade do paciente, a
conduta médica deverá se pautar pela obtenção do consentimento esclarecido do paciente
sobre todo e qualquer tratamento a ser submetido, salvo em caso de risco iminente de
morte, não podendo o médico deixar de garantir a esse o exercício de decidir livremente
sobre sua pessoa, obrigações estas estatuídas no Código de Ética Médica 2.
1
2

Disponível em: https://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/4856
É vedado ao médico:
Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo
2
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CONSIDERANDO que em disposição normativa convergente com o Código de
Ética Médica, o Código Civil determina em seu Art. 15 que “Ninguém pode ser constrangido
a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.”
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Saúde (CNS) é órgão que integra
o Ministério da Saúde, dedicado, por meio de suas comissões intersetoriais, a acompanhar
e fiscalizar as ações e serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil;
CONSIDERANDO que as comissões intersetoriais do CNS têm como objetivo a
formulação de estratégias e o controle da execução de políticas públicas de saúde,
reiterando os princípios do SUS e do controle social;
CONSIDERANDO que a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) do
Conselho Nacional de Saúde (CNS), em composição multidisciplinar e transdisciplinar,
reúne representantes de diferentes áreas do conhecimento para cumprir sua atribuição de
avaliação dos aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres humanos no Brasil,
elaborando diretrizes e normas para a proteção dos participantes de pesquisa e
coordenando o Sistema CEP/Conep;
CONSIDERANDO que o Sistema CEP/Conep é formado pela Conep (instância
máxima de avaliação ética em protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos) e pelos
CEP (Comitês de Ética em Pesquisa), instâncias regionais dispostas em todo território
brasileiro, sendo integrado por pesquisadores, assistentes de pesquisa, professores e
universitários em iniciação científica, instituições de ensino, centros de pesquisa,
fomentadores de pesquisa e os participantes de pesquisa;
CONSIDERANDO que a Conep possui autonomia para a análise ética de
protocolos de pesquisa de alta complexidade (e de áreas temáticas especiais, como
genética humana, reprodução humana, populações indígenas e pesquisas de cooperação
internacional) e em projetos de pesquisa propostos pelo Ministério da Saúde, enquanto os
CEP são responsáveis pelos protocolos de pesquisa de baixa e média complexidade e são a
porta de entrada para todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos;
sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.
(...)
Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou
seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo.
3
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CONSIDERANDO que, em Nota Pública veiculada ainda em abril/2.0213, a
Conep/CNS avaliou que tratamento com cloroquina nebulizada desrespeita normas de
ética clínica no Brasil e que, por não haver registro de pesquisas nesse sentido no seu
banco de dados, tal procedimento experimental ocorreu sem a aprovação de um Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) ou mesmo da Conep;
CONSIDERANDO que para além do uso da cloroquina/hidroxicloroquina por
nebulização, há considerável número de ensaios científicos que apontam para a ineficácia
de tais medicamentos para o tratamento da COVID-19, tendo sido publicada pela OMS
uma diretriz em 2 de março de 2.021, na qual se desaconselha o uso no tratamento
preventivo da COVID-194.
CONSIDERANDO que é de conhecimento notório, conforme noticiado pela
mídia na última semana do mês de abril, que, enquanto internada no Hospital Regional
José Mendes, uma paciente idosa acometida pela COVID-19 teria, em tese, recebido como
tratamento hidroxicloroquina nebulizada5;
CONSIDERANDO que a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
AMAZONAS encaminhou o OFÍCIO nº 111/2.021-DPE/AM–POLO MÉDIO AMAZONAS
ao Hospital Regional José Mendes, questionando se a unidade hospitalar realizou
tratamento com cloroquina/hidroxicloroquina nebulizada nos pacientes acometidos pela
COVID-19 e a resposta foi positiva (OFÍCIO nº 093/2.021 – HRJM);
CONSIDERANDO que, ainda segundo o HRJM, o procedimento não estava
submetido ao sistema de análise ética vinculado ao Conselho Nacional de Saúde (CNS),
descumprindo os ditames da Resolução do CNS n° 466, de 12 de dezembro de 2.012
(anexa), e nem foi apresentado Termo de Consentimento livre e esclarecido aos pacientes
e/ou familiares;

3
Disponível em http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1705-nota-publica-conep-cns-avaliaque-tratamento-com-cloroquina-nebulizada-desrespeita-normas-de-etica-clinica-no-brasil
4
Disponível em https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339877/WHO-2019-nCoVprophylaxes-2021.1-eng.pdf?sequence=13&isAllowed=y
5
Por todos: https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/04/25/apos-morte-de-idosa-em-hospitaldo-am-familia-descobre-que-paciente-foi-tratada-com-nebulizacao-de-hidroxicloroquina-semautorizacao.ghtml
4
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CONSIDERANDO que, debruçando-se sobre caso análogo ao de Itacoatiara
(tratamento experimental com cloroquina nebulizada realizado no Instituto da Mulher e
Maternidade Dona Lindu em Manaus6), a Conep/CNS posicionou-se no seguinte sentido:
O tratamento experimental proposto em Manaus é uma grave
violação não somente à luz das normas de ética em pesquisa no
Brasil. O Código de Nuremberg, formulado em 1947 em resposta aos
crimes praticados por médicos em experimentos com seres humanos
durante a Segunda Guerra Mundial, é documento, ainda hoje,
referenciado internacionalmente na área de ética em pesquisa. Seu
mote é o respeito à autonomia e à dignidade humana, reunindo, em
seus dez itens, orientações de como as pesquisas devem ser
conduzidas de forma ética. Ao que tudo indica, o tratamento
“experimental” proposto no Instituto da Mulher e Maternidade Dona
Lindu feriu o Código de Nuremberg em diversos itens, senão todos.
Deve-se dar destaque ao primeiro item, que define desde a década de
40: “O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente
essencial. Isso significa que a pessoa envolvida deve ser legalmente
capacitada para dar o seu consentimento; tal pessoa deve exercer o
seu direito livre de escolha, sem intervenção de qualquer desses
elementos: força, fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma de
restrição ou coerção posterior; e deve ter conhecimento e
compreensão suficientes do assunto em questão para tomar sua
decisão. Esse último aspecto requer que sejam explicadas à pessoa a
natureza, a duração e o propósito do experimento; os métodos que o
conduzirão; as inconveniências e os riscos esperados; os eventuais
efeitos que o experimento possa ter sobre a saúde do participante. O
dever e a responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento
recaem sobre o pesquisador que inicia, dirige ou gerencia o
experimento. São deveres e responsabilidades que não podem ser
delegados a outrem impunemente”.
Em razão dos fatos apresentados, a Conep conclui que o tratamento
“experimental” realizado em Manaus compreendeu pesquisa clínica
com seres humanos, sem autorização da instância regulatória ética e
sem respeito às normas de ética em pesquisa vigentes no país, além
6
Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1705-nota-publica-conep-cns-avaliaque-tratamento-com-cloroquina-nebulizada-desrespeita-normas-de-etica-clinica-no-brasil
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de infringir substancialmente o Código de Nuremberg e outros
documentos internacionais de bioética, como a Declaração Universal
sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco. Diante dos fatos, a
Conep vê-se obrigada a encaminhar representação ao Ministério
Público Federal para providências.
RESOLVEM RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE ITACOATIARA, na pessoa
do Excelentíssimo Senhor Prefeito Mário Abrahim; à SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ITACOATIARA, na pessoa da Excelentíssima Senhora Secretária Municipal
de Saúde Rogéria Aranha Peixoto Lima e ao HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MENDES, na
pessoa do Ilustríssimo Senhor Diretor-Geral Dr. André Vasconcelos:
a)
DEIXE DE PROMOVER tratamento experimental para a
COVID-19 desprovido de fundamentação científica, sem autorização
prévia do Sistema CEP/Conep e conduzido por profissional sem
experiência em pesquisa clínica, e sem oportunizar ao paciente e/ou
familiar o consentimento devidamente esclarecido sobre eventual
tratamento autorizado;
b) DIVULGUE à população de Itacoatiara, de forma ampla, o
objeto desta Recomendação, especialmente sobre a impossibilidade
de se ofertar tratamento experimental para COVID-19 desprovido de
fundamentação científica e sem autorização prévia da instância
regulatória ética, bem como da necessidade de se garantir ao
paciente e/ou familiar o consentimento esclarecido sobre qualquer
intervenção neste sentido;
c)
EXPEÇA-SE ofício à PREFEITURA DE ITACOATIARA, à
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITACOATIARA e ao
HOSPITAL REGIONAL JOSÉ MENDES, encaminhando esta
recomendação, para que dela tomem ciência e informem se as
medidas recomendadas serão acatadas, concedendo-se o prazo de 48
(quarenta e oito) horas para resposta, a ser remetida para o endereço
eletrônico: dpitacoatiara@gmail.com e itampeam@gmail.com;
d) PUBLIQUE-SE no sítio e no Diário Oficial Eletrônico da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas e do Ministério Público
do Estado do Amazonas, objetivando a transparência da atuação
6
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institucional, no que concerne ao tema exposto, à população
amazonense.

Itacoatiara/AM, 10 de maio de 2.021.
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Ministério Público do Estado do Amazonas
Promotoria de Justiça de Itamarati - 01PROM_ITT
Av. Boa Vista, 105 - Centro, MPAM Interior Itamarati - Itamarati-AM
9734841165
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 2021/0000029918.01PROM_ITT

Trata-se de notícia de fato, instaurada em razão do Ofício nº 36/2021 do 68º
Delegacia Interativa de Polícia de Itamarati - DIP, dando conta que o policial militar Sgt.
Cavalcante teria abandonado o serviço (abandono de posto), pois ficou descontente com a dispensa
de todos os Guardas Civis Municipais por ordem da Prefeitura Municipal de Itamarati, deixando o
prédio do 68º DIP e a cidade desguarnecidos de apoio na segurança pública.
É o relatório no essencial.
Segundo a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, a apuração de
eventual crime pela autoridade ministerial se dará em hipóteses excepcionais e taxativas, ou seja,
são necessariamente subsidiárias, ocorrendo, apenas, quando não for possível, ou recomendável,
se efetivem pela própria polícia.
Diante de notitia criminis que contenha indícios mínimos de materialidade e autoria
delitivas, a primeira opção do Ministério Público deve ser encaminhar as informações à Polícia
Judiciária requisitando instauração do inquérito. Somente se devidamente demonstrada por
deliberação fundamentada a subsidiariedade e excepcionalidade é que o Ministério Público pode
deixar de requisitar a apuração policial, e iniciar uma apuração ministerial.
Com efeito, por força da subsidiariedade, a investigação direta feita pelo Ministério
Público só tem lugar quando se verificar uma intencional omissão da Polícia na apuração de
determinados delitos.
Em razão da excepcionalidade, a investigação pelo Parquet só pode ser promovida
diretamente nas hipóteses de lesão ao patrimônio público ou excessos cometidos pelos próprios
agentes e organismos policiais, como tortura, abuso de poder, violências arbitrárias, concussão ou
corrupção. Enquanto a subsidiariedade refere-se a uma falha da atuação da Polícia, a
excepcionalidade diz respeito a uma categoria restrita de infrações penais.
Como bem se pode observar, é consectário lógico da subsidiariedade e
excepcionalidade da apuração do MP a prevalência da requisição da instauração de inquérito
sobre a deflagração de investigação ministerial, especialmente porque, por imposição
constitucional, cabe à Polícia Judiciária promover precipuamente as investigações. Absorver toda e
qualquer investigação policial caracterizaria indevida usurpação de atribuição, o que não é o escopo
da tese defendida pela teoria dos poderes implícitos ao possibilitar a investigação criminal por parte
do Ministério Público.
Assim, com fulcro no art. 52, inciso V da Resolução n.º 006.2015 do CSMP, indefiro
a instauração de procedimento com o consequente arquivamento, tendo em vista que é o caso
de requisitar a instauração de inquerito penal militar (art. 5º, inciso II do CPP).
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a) Remeta cópia para fins de publicação ao extrato no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público (DOMPE), conforme estipula o art. 18 da Res. CSMP n. 006/2015;
b) Caso o Noticiante apresente recurso contra a decisão de indeferimento da notícia
de fato, o aludido documento, protocolado na secretaria do órgão que indeferiu a instauração de
procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais, deverão ser remetidos, no prazo de 3 (
três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, para apreciação, caso não haja
reconsideração (art. 19 da Resolução n.º 006.2015 do CSMP);
c) Não havendo recurso, os autos serão arquivados na própria origem, registrando-se
no sistema respectivo e cientificado imediatamente o Centro de Apoio Operacional correspondente (
art. 19 da Resolução n.º 006.2015 do CSMP);
d) Ademais, encaminhe-se cópia do presente procedimento ao 1º CIPM em Eirunepé
para instauração do competente Inquérito Policial Militar em face do envolvido para apurar possível
cometimento de crime no exercício da função;
e) Encaminhe-se igualmente cópia da presente NF à Corregedoria da Policia Militar
em Manaus a fim de verificar possível infração disciplinar por parte do representado.
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Itamarati/AM, 11 de maio de 2021.

Notícia de Fato 173.2021.000007 - Documento 2021/0000029918 criado em 11/05/2021 às 00:11
Este documento pode ser verificado no endereço https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao através do código b5647a04

Este processo pode ser acompanhado no endereço https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta

ANEXOS - AVISO

ANEXOS - AVISO

Ministério Público do Estado do Amazonas
Promotoria de Justiça de Itamarati - 01PROM_ITT
Av. Boa Vista, 105 - Centro, MPAM Interior Itamarati - Itamarati-AM
9734841165
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 2021/0000029913.01PROM_ITT

Assinado eletronicamente por: Caio L. F. A. Barros em 11/05/2021

Trata-se de notícia de fato criminal, instaurada por meio do Sistema Integrado
Nacional dos Direitos Humanos no Disk 100, dando conta que os médicos (nomes indicados na
denúncia) da rede hospitalar da cidade de Itamarati estariam falsificando atestados de óbitos e que
um destes médicos assina com o registro do outro. Ademais, consta informação que a Diretora do
Hospital e o Secretário de Saúde Municipal possuem conhecimento das práticas ilícitas.
A priori, analisando o relato se verifica no mínimo a possível prática das infrações
previstas nos artigos 282 (exercício ilegal da medicina), 302 (falsidade de atestado médico) e 320 (
condescendência criminosa).
É o relatório no essencial.
Segundo a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, a apuração de
eventual crime pela autoridade ministerial se dará em hipóteses excepcionais e taxativas, ou seja,
são necessariamente subsidiárias, ocorrendo, apenas, quando não for possível, ou recomendável,
se efetivem pela própria polícia.
Diante de notitia criminis que contenha indícios mínimos de materialidade e autoria
delitivas, a primeira opção do Ministério Público deve ser encaminhar as informações à Polícia
Judiciária requisitando instauração do inquérito. Somente se devidamente demonstrada por
deliberação fundamentada a subsidiariedade e excepcionalidade é que o Ministério Público pode
deixar de requisitar a apuração policial, e iniciar uma apuração ministerial.
Com efeito, por força da subsidiariedade, a investigação direta feita pelo Ministério
Público só tem lugar quando se verificar uma intencional omissão da Polícia na apuração de
determinados delitos.
Em razão da excepcionalidade, a investigação pelo Parquet só pode ser promovida
diretamente nas hipóteses de lesão ao patrimônio público ou excessos cometidos pelos próprios
agentes e organismos policiais, como tortura, abuso de poder, violências arbitrárias, concussão ou
corrupção. Enquanto a subsidiariedade refere-se a uma falha da atuação da Polícia, a
excepcionalidade diz respeito a uma categoria restrita de infrações penais.
Como bem se pode observar, é consectário lógico da subsidiariedade e
excepcionalidade da apuração do MP a prevalência da requisição da instauração de inquérito
sobre a deflagração de investigação ministerial, especialmente porque, por imposição
constitucional, cabe à Polícia Judiciária promover precipuamente as investigações. Absorver toda e
qualquer investigação policial caracterizaria indevida usurpação de atribuição, o que não é o escopo
da tese defendida pela teoria dos poderes implícitos ao possibilitar a investigação criminal por parte
do Ministério Público.
Assim, com fulcro no art. 52, inciso V da Resolução n.º 006.2015 do CSMP, indefiro
a instauração de procedimento com o consequente arquivamento, tendo em vista que é o caso
de requisitar a autoridade policial a instauração de investigação (art. 5º, inciso II do CPP).
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Determino à Agente de Apoio que:
1) Remeta cópia para fins de publicação ao extrato no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público (DOMPE), conforme estipula o art. 18 da Res. CSMP n. 006/2015;
2) Expeça Ofício à 68ª DIP requisitando a instauração de inquérito policial, afim de
qualificar e indiciar, nos termos do art. 5º, inciso II do CPP. Respeitando-se o prazo estabelecido no
art. 10 do referido diploma legal, que o expediente seja concluído e remetido ao Ministério Público
para a formação da opinio delicti.
Itamarati/AM, 10 de maio de 2021.
CAIO LÚCIO FENELON ASSIS BARROS
Promotor de Justiça Substituto
Titular da PJ de Itamarati
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Ministério Público do Estado do Amazonas
Promotoria de Justiça de Itamarati - 01PROM_ITT
Av. Boa Vista, 105 - Centro, MPAM Interior Itamarati - Itamarati-AM
9734841165
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 2021/0000026800.01PROM_ITT

Trata-se de notícia fato, instaurada em razão da Prefeitura Municipal de Itamarati ter
expedido autorização em caráter excepcional que a empresa MC DE C FERREIRA, inscrita no
CNPJ número 13.569.043/0001-34 realizasse extração de areia, bem da UNIÃO, do leito do Rio
Juruá, nas coordenadas S 06º24’01.5” W 068º14’25.1”.
Além disso, determinou-se que a referida empresa efetuasse comercialização da areia
extraída exclusivamente para empresas prestadoras de serviços em obras públicas pelo ente
municipal.
É o relatório no essencial.
Compulsando os autos, constata-se que a Prefeitura Municipal de Itamarati concedeu
licença de extração de areia do leito Rio Juruá, ou seja, autorizou atividade extrativa sem consultar
os órgãos de controle ambiental sob o argumento da situação de emergência vivenciada pelas áreas
inundadas.
Frise-se que a competência para expedir a referida licença é do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, conforme art. 4º da Resolução
Conama de n. 237/1997.
Ademais, a areia do mencionado Rio é um bem público pertencente à União, nos
termos do art. 20, IX da Carta Magna de 1988, e a simples autorização do ente municipal sem o
atendimento de critérios técnicos poderá ocasionar danos ao sérios ao meio ambiente.
Em tese, sem a respectiva licença concedida por ente competente, vislumbra-se a
possível prática dos ilícitos previstos nos artigos 55 da Lei 9.605/98 e 2º da Lei 8.176/91 pela
empresa.
Todavia, em se tratando a areia de recurso mineral de domínio da União, compete à
Justiça Federal, o processamento e julgamento dos feitos tendentes a apurar eventual crime de
extração em desacordo com a licença obtida e crime de usurpação de bem da União. Portanto, o
órgão Competente para a devida apuração é o Ministério Público Federal, conforme o art. 6º, VII, b)
da Lei Complementar n. 75/1993.
O parágrafo 3º do artigo 17 da Resolução n. 006/2015 dispõe que:
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Art. 17. A notícia de fato deverá ser registrada em sistema informatizado de controle e
distribuída livre e aleatoriamente entre os órgãos de execução que deverão, de plano,
avaliar suas atribuições para apreciá-la, na forma do art. 3º e seguintes.
(...)
§ 3º. Se aquele a quem for encaminhada a Notícia de Fato entender que a atribuição
para apreciá-la é de outro órgão do Ministério Público, promoverá a sua remessa a
este, dando ciência à respectiva Coordenação para efeito de compensação. (Redação
dada pela Resolução n.º 065/2019-CSMP)
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Assim, com fulcro no art. 52, inciso IV da Resolução n.º 006.2015 do CSMP,
indefiro a instauração deste procedimento com o consequente arquivamento e declino a
competência ao Ministério Público Federal, tendo em vista que apuração dos mencionados
fatos é de sua alçada.
Determino à Agente de Apoio que:

1. Remeta cópia para fins de publicação ao extrato no Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público (DOMPE), conforme estipula o art. 18 da Res. CSMP n. 006/
2015;
2. Cientifique-se mediante cópia desta decisão ao Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça Especializadas na Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio
Histórico e da Ordem Urbanística(CAO-MAPH-URB);
3. Remeta cópia integral dos presentes autos à Procuradoria Geral da República no
Amazonas, mediante e-mail institucional.
4. Após juntar o respectivo comprovante de envio, arquivem-se os presentes autos.
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Itamarati/AM, 29 de abril de 2021.
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Ministério Público do Estado do Amazonas
Promotoria de Justiça de Itamarati - 01PROM_ITT
Av. Boa Vista, 105 - Centro, MPAM Interior Itamarati - Itamarati-AM
9734841165
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 2021/0000024580.01PROM_ITT

Assinado eletronicamente por: Caio L. F. A. Barros em 22/04/2021

Trata-se de notícia de fato, instaurada em razão da demanda recebida na
Ouvidoria-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas, via Formulário Eletrônico, com
registro no sistema datado de 15/04/2021, que consta denúncia relativa ao Controle Externo da
Atividade Policial, no Município de Itamarati.
Na denúncia consta que no dia 13/02/2021, por volta de 2h (duas horas) da manhã
policiais militares invadiram a casa de um nacional a procura deste, posto que haviam recebido
denúncia que referido nacional teria agredido um vigia de um posto de gasolina na cidade.
Relatou-se que no dia 15/03/2021, os policias militares: Judson, Luiz Alves, Ederson, Altervir e o
Guarda Municipal Márcio Jorge, cercaram a residência do nacional e adentraram nesta fora das
hipóteses previstas em lei, e levaram este nacional para a Delegacia de Polícia de Itamarati, onde
praticaram diversas agressões e ameaças em face deste, conforme registros fotográficos em anexo.
Salienta-se que fora registrado boletim de ocorrência n. 021/2021 pelo crime de
invasão de domicílio (art. 150 do CPB) praticados pelos agentes de segurança pública.
É o relatório no essencial.
Segundo a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, a apuração de
eventual crime pela autoridade ministerial se dará em hipóteses excepcionais e taxativas, ou seja,
são necessariamente subsidiárias, ocorrendo, apenas, quando não for possível, ou recomendável,
se efetivem pela própria polícia.
Diante de notitia criminis que contenha indícios mínimos de materialidade e autoria
delitivas, a primeira opção do Ministério Público deve ser encaminhar as informações à Polícia
Judiciária requisitando instauração do inquérito. Somente se devidamente demonstrada por
deliberação fundamentada a subsidiariedade e excepcionalidade é que o Ministério Público pode
deixar de requisitar a apuração policial, e iniciar uma apuração ministerial.
Com efeito, por força da subsidiariedade, a investigação direta feita pelo Ministério
Público só tem lugar quando se verificar uma intencional omissão da Polícia na apuração de
determinados delitos.
Em razão da excepcionalidade, a investigação pelo Parquet só pode ser promovida
diretamente nas hipóteses de lesão ao patrimônio público ou excessos cometidos pelos próprios
agentes e organismos policiais, como tortura, abuso de poder, violências arbitrárias, concussão ou
corrupção. Enquanto a subsidiariedade refere-se a uma falha da atuação da Polícia, a
excepcionalidade diz respeito a uma categoria restrita de infrações penais.
Como bem se pode observar, é consectário lógico da subsidiariedade e
excepcionalidade da apuração do MP a prevalência da requisição da instauração de inquérito
sobre a deflagração de investigação ministerial, especialmente porque, por imposição
constitucional, cabe à Polícia Judiciária promover precipuamente as investigações. Absorver toda e
qualquer investigação policial caracterizaria indevida usurpação de atribuição, o que não é o escopo
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da tese defendida pela teoria dos poderes implícitos ao possibilitar a investigação criminal por parte
do Ministério Público.
Assim, com fulcro no art. 52, inciso V da Resolução n.º 006.2015 do CSMP, indefiro
a instauração de procedimento com o consequente arquivamento, tendo em vista que é o caso
de requisitar a autoridade policial a instauração de investigação (art. 5º, inciso II do CPP).
Determino à Agente de Apoio que:

1. Remeta cópia para fins de publicação ao extrato no Diário Oficial Eletrônico do

3. Não havendo recurso, os autos serão arquivados na própria origem,
registrando-se no sistema respectivo e cientificado imediatamente o Centro de
Apoio Operacional correspondente (art. 19 da Resolução n.º 006.2015 do CSMP)
;

4. Ademais, encaminhe-se cópia do presente procedimento ao 1º CIPM em
Eirunepé para instauração do competente Inquérito Policial Militar em face dos
envolvidos para apurar possível cometimento de crime no exercício da função;

5. Encaminhe-se igualmente cópia da presente NF à Corregedoria da Policia Militar
em Manaus a fim de verificar possível infração disciplinar por parte destes.

Itamarati/AM, 22 de abril de 2021.
CAIO LÚCIO FENELON ASSIS BARROS
Promotor de Justiça Substituto
Titular da PJ de Itamarati

Assinado eletronicamente por: Caio L. F. A. Barros em 22/04/2021

Ministério Público (DOMPE), conforme estipula o art. 18 da Res. CSMP n. 006/
2015;
2. Caso o Noticiante apresente recurso contra a decisão de indeferimento da notícia
de fato, o aludido documento, protocolado na secretaria do órgão que indeferiu a
instauração de procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais,
deverão ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do
Ministério Público, para apreciação, caso não haja reconsideração (art. 19 da
Resolução
n.º
006.2015
do
CSMP);
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Notícia de Fato 040.2021.000126 - Documento 2021/0000024580 criado em 22/04/2021 às 18:13
Este documento pode ser verificado no endereço https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao através do código 022c6835

Este processo pode ser acompanhado no endereço https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta

ANEXOS - AVISO

ANEXOS - AVISO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
Notícia de Fato 040.2021.000017
Interessados:

CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM
LUCIANO DA SILVA NEVES
MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES

Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir da comunicação de
fato ilícita formulada de forma anônima por meio dos canais eletrônicos de
comunicação do Ministério Público do Estado do Amazonas com a descrição da
ocorrência de diversos ilícitos nos autos do Convite n. 2/2021, em trâmite na
Câmara Municipal de Humaitá/AM.

O Ministério Público propôs pedido de tutela de urgência antecipada
requerida em caráter antecedente, relacionada aos fatos narrados neste
processo extrajudicial, autuada no Sistema PROJUDI sob o n. 060025578.2021.8.04.4400.

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 12/05/2021

DESPACHO

Os autos foram enviados conclusos.

É o necessário. Manifesto-me.

Diante da extrapolação do prazo de tramitação deste feito
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extrajudicial, destaque-se que:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
a) entre os dias 18 de janeiro de 2021 e 6 de fevereiro de 2021 usufruí o direito
de férias;

b) entre os dias 11 de fevereiro de 2021 a 31 de março de 2021, fui licenciado
para tratar de minha saúde, tendo sido submetido a quatro procedimentos

c) entre os dias 1º e 10 de abril de 2021, usufruí o direito de férias.

Além disso, no ano de 2020, este signatário, por ter sido designado
como promotor eleitoral junto à 17ª Zona Eleitoral, interviu, de forma
prioritária, por disposição legal, nos feitos eleitorais relacionados às Eleições
Municipais de 2020.

Por essas razões, apenas nesta data analisa-se os presentes autos,
devendo ser prorrogado o prazo de sua tramitação por mais noventa dias, a
contar desta data, nos termos do art. 22, parte final, da Resolução n. 6/2015CSMP/MPAM.

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 12/05/2021

cirúrgicos;

Superada a questão do prazo, a verificação da ocorrência de eventual
ilícito durante a realização de procedimento licitatório pela Câmara Municipal
de Humaitá/AM depende da realização de atividade instrutória, motivo pelo
qual determino a adoção das seguintes medidas:
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a) PRORROGUE-SE o prazo de tramitação da presente notícia de fato por mais de
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
noventa dias, a contar da data de hoje, de acordo com o art. 22, caput da
Resolução n. 6/2015-CSMP/MPAM;

b)

OFICIE-SE

à Câmara Municipal de Humaitá/AM para requerer, no prazo de

vinte dias, as seguintes informações:
i) se a licitação e a contratação relacionadas ao Convite n. 2/2021

positivo, enviar a cópia do ato de revogação/anulação;

b) se houve a realização de novo procedimento licitatório para a
contratação de pessoa para a prestação de serviço de suporte técnico
operacional de manutenção e alimentação do sistema de folha de
pagamento, controle de patrimônio, controle de frotas, controle
interno, controle de estoque/almoxarifado, sistemas de compra e
licitação, bem como serviços técnicos de manutenção de alimentação
do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Humaitá e gestão
e organização de arquivo público, com digitalização de documentos

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 12/05/2021

foram anulados ou revogados por essa Casa Legislativa. Em caso

referentes a 2021. Em caso positivo, encaminhar a cópia integral dos
autos;

c) se a pessoa jurídica L. Neves (Luciano da Silva Neves) , inscrita no
CNPJ sob o n. 25.174.016.0001-41, possui contrato vigente com essa
Câmara Municipal de Humaitá. Em caso positivo, encaminhar a cópia
integral dos autos do processo em que a licitação e a contratação fora
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efetuada;
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM

c) juntar a estes autos a cópia dos autos do Processo-PROJUDI n. . 060025578.2021.8.04.4400;

d) Com a resposta ou alcançado o fim do prazo, FAÇAM os autos conclusos para

d) PUBLIQUE-SE no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Amazonas.
Humaitá/AM, 12 de maio de 2021.

WESLEI MACHADO

VALIDAR
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Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 12/05/2021

deliberação.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
Procedimento Preparatório n. 046.2019.000104
Interessados:

MALTA PESCADOS

DESPACHO
Trata-se de Procedimento Preparatório, instaurado no âmbito da 1ª

irregularidade no funcionamento da câmara de refrigeração, baseada no uso de
amônia, ausência de área de escoamento de lixo em decorrência da atividade
comercial desenvolvida por Malta Pescados e a construção em área de
preservação permanente.

Há despacho de arquivamento do procedimento preparatório,
devidamente encaminhado ao Conselho Superior do Ministério Público, mas
inexistiu sua homologação, inicialmente, por ausência de comunicação ao
cientificado.

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 12/05/2021

Promotoria de Justiça de Humaitá/AM, para a apuração da existência de

A seguir, cumprida a determinação e após nova remessa dos autos ao
Conselho Superior do Ministério Público para homologação, o Exmo. Sr.
Procurador de Justiça Público Caio Bessa Cyrino, relator, determinou o retorno
dos autos à origem para ajuntada da Portaria de Instauração do presente
procedimento extrajudicial.

A partir da análise destes autos, às folhas 26, consta a certidão de
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registro do imóvel, na qual há a informação de que houve a transmissão da
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
propriedade do imóvel de matrícula n. 4313, livro n. 2-V, fls. 9, pela Prefeitura
Municipal de Humaitá/AM, de forma gratuita e sem a notícia de prévio
procedimento licitatório, a uma pessoa jurídica de direito privado. Essa conduta
pode, em tese, violar os princípios da administração pública, em especial, da
legalidade, da exigência de licitação prévia para a alienação de bens imóveis

Ante o exposto, determino, com urgência, à Secretaria da 1ª
Promotoria de Justiça de Humaitá a adoção das seguintes medidas:
a)

DILIGENCIE-SE

no arquivo físico das Promotorias de Justiça de Humaitá para a

localização dos autos do Procedimento Preparatório n. 2/2018 – 1PJH;

b) localizados os autos, CONFIRA-SE a correta digitalização do procedimento e, em
caso de verificação de ausência de páginas digitalizadas, CERTIFIQUE-SE E CORRIJA o
defeito, juntando a cópia dos documentos faltantes;

c) caso não localizados os autos, CERTIFIQUE-SE e faça os autos conclusos;

d)

EXTRAIA-SE

Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 12/05/2021

públicos, da eficiência e da moralidade.

cópia deste despacho e da certidão de registro de imóvel

constante às fls. 26 e

INSTAURE-SE,

com o uso do Sistema MP Virtual, notícia de

fato para a apuração da legalidade da alienação do imóvel de matrícula n. 4313,
livro n. 2-V, fls. 9, pela Prefeitura Municipal de Humaitá/AM, de forma gratuita e
sem a notícia de prévio procedimento licitatório, à pessoa jurídica J. de O. Malta
– EPP, inscrita no CNPJ sob o n. 12.762.507/0001-61, distribuindo-a, de forma
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aleatória, a uma das Promotorias de Justiça de Humaitá/AM;
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
e) PUBLIQUE-SE no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Amazonas.
Humaitá/AM, 12 de maio de 2021.

WESLEI MACHADO
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Assinado eletronicamente por: Weslei M. Alves em 12/05/2021

Promotor de Justiça
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ANEXOS - PORTARIA Nº 202.2021.000011

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Promotoria de Justiça de Anori

PORTARIA nº 202.2021.000011

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS,
por meio do seu Representante, no exercício de suas atribuições conferidas pelo art.
129, III, da Constituição Federal, art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e art. 26, I, da Lei
nº 8.625/93;

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;
CONSIDERANDO a Lei n 11.445/2207, que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico;
CONSIDERANDO a Resolução nº 023, de 17 de setembro de 2007,
do Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina no âmbito do Ministério
Público Nacional a instauração e tramitação do Inquérito Civil e a Resolução nº
006/2015 – CSMP, que uniformizou no Ministério Público do Estado do Amazonas
os expedientes de investigação civil;
CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº 202.2021.000011,
instaurada para apurar o fornecimento de água potável para a população da
Comunidade Santa Maria;
CONSIDERANDO ainda que o prazo para tramitação da Notícia de
Fato acima citada expirou sem que tenha sido devidamente concluída, havendo a
necessidade de prosseguimento das investigações acerca dos fatos;

Assinado eletronicamente por: Elanderson L. Duarte em 09/05/2021

CONSIDERANDO que o Ministério é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (Art. 127 da
CF);

RESOLVE
I – CONVERTER a Notícia de Fato nº 202.2021.000011 em
Procedimento Preparatório, para prosseguimento da apuração do fato acima narrado;

VALIDAR
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II – DETERMINAR a autuação da Notícia de Fato acima citada em
Procedimento Preparatório sob número a ser gerado pelo sistema MP Virtual;
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Promotoria de Justiça de Anori

III – PUBLICAR no Diário Oficial deste Ministério Público do Estado
do Amazonas, o extrato da presente Portaria, mediante o encaminhamento ao e-mail
institucional;
IV – OFICIAR o Município de Anori solicitando informações sobre o
fornecimento de água potável a população da Comunidade Santa Maria, no prazo de
10 (dez) dias.
Fica nomeada a Servidora Rosângela Bastos de Moura, como Secretária
do presente feito, a fim de auxiliar nos trabalhos.

Anori, 08 de maio de 2021.

VALIDAR

QRCODE

ELANDERSON LIMA DUARTE
Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: Elanderson L. Duarte em 09/05/2021

Publique-se e cumpra-se.
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Ministério Público do Estado do Amazonas
Promotoria de Justiça de Itamarati - 01PROM_ITT
Av. Boa Vista, 105 - Centro, MPAM Interior Itamarati - Itamarati-AM
9734841165
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 2021/0000024580.01PROM_ITT

Assinado eletronicamente por: Caio L. F. A. Barros em 22/04/2021

Trata-se de notícia de fato, instaurada em razão da demanda recebida na
Ouvidoria-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas, via Formulário Eletrônico, com
registro no sistema datado de 15/04/2021, que consta denúncia relativa ao Controle Externo da
Atividade Policial, no Município de Itamarati.
Na denúncia consta que no dia 13/02/2021, por volta de 2h (duas horas) da manhã
policiais militares invadiram a casa de um nacional a procura deste, posto que haviam recebido
denúncia que referido nacional teria agredido um vigia de um posto de gasolina na cidade.
Relatou-se que no dia 15/03/2021, os policias militares: Judson, Luiz Alves, Ederson, Altervir e o
Guarda Municipal Márcio Jorge, cercaram a residência do nacional e adentraram nesta fora das
hipóteses previstas em lei, e levaram este nacional para a Delegacia de Polícia de Itamarati, onde
praticaram diversas agressões e ameaças em face deste, conforme registros fotográficos em anexo.
Salienta-se que fora registrado boletim de ocorrência n. 021/2021 pelo crime de
invasão de domicílio (art. 150 do CPB) praticados pelos agentes de segurança pública.
É o relatório no essencial.
Segundo a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, a apuração de
eventual crime pela autoridade ministerial se dará em hipóteses excepcionais e taxativas, ou seja,
são necessariamente subsidiárias, ocorrendo, apenas, quando não for possível, ou recomendável,
se efetivem pela própria polícia.
Diante de notitia criminis que contenha indícios mínimos de materialidade e autoria
delitivas, a primeira opção do Ministério Público deve ser encaminhar as informações à Polícia
Judiciária requisitando instauração do inquérito. Somente se devidamente demonstrada por
deliberação fundamentada a subsidiariedade e excepcionalidade é que o Ministério Público pode
deixar de requisitar a apuração policial, e iniciar uma apuração ministerial.
Com efeito, por força da subsidiariedade, a investigação direta feita pelo Ministério
Público só tem lugar quando se verificar uma intencional omissão da Polícia na apuração de
determinados delitos.
Em razão da excepcionalidade, a investigação pelo Parquet só pode ser promovida
diretamente nas hipóteses de lesão ao patrimônio público ou excessos cometidos pelos próprios
agentes e organismos policiais, como tortura, abuso de poder, violências arbitrárias, concussão ou
corrupção. Enquanto a subsidiariedade refere-se a uma falha da atuação da Polícia, a
excepcionalidade diz respeito a uma categoria restrita de infrações penais.
Como bem se pode observar, é consectário lógico da subsidiariedade e
excepcionalidade da apuração do MP a prevalência da requisição da instauração de inquérito
sobre a deflagração de investigação ministerial, especialmente porque, por imposição
constitucional, cabe à Polícia Judiciária promover precipuamente as investigações. Absorver toda e
qualquer investigação policial caracterizaria indevida usurpação de atribuição, o que não é o escopo
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da tese defendida pela teoria dos poderes implícitos ao possibilitar a investigação criminal por parte
do Ministério Público.
Assim, com fulcro no art. 52, inciso V da Resolução n.º 006.2015 do CSMP, indefiro
a instauração de procedimento com o consequente arquivamento, tendo em vista que é o caso
de requisitar a autoridade policial a instauração de investigação (art. 5º, inciso II do CPP).
Determino à Agente de Apoio que:

1. Remeta cópia para fins de publicação ao extrato no Diário Oficial Eletrônico do

3. Não havendo recurso, os autos serão arquivados na própria origem,
registrando-se no sistema respectivo e cientificado imediatamente o Centro de
Apoio Operacional correspondente (art. 19 da Resolução n.º 006.2015 do CSMP)
;

4. Ademais, encaminhe-se cópia do presente procedimento ao 1º CIPM em
Eirunepé para instauração do competente Inquérito Policial Militar em face dos
envolvidos para apurar possível cometimento de crime no exercício da função;

5. Encaminhe-se igualmente cópia da presente NF à Corregedoria da Policia Militar
em Manaus a fim de verificar possível infração disciplinar por parte destes.

Itamarati/AM, 22 de abril de 2021.
CAIO LÚCIO FENELON ASSIS BARROS
Promotor de Justiça Substituto
Titular da PJ de Itamarati

Assinado eletronicamente por: Caio L. F. A. Barros em 22/04/2021

Ministério Público (DOMPE), conforme estipula o art. 18 da Res. CSMP n. 006/
2015;
2. Caso o Noticiante apresente recurso contra a decisão de indeferimento da notícia
de fato, o aludido documento, protocolado na secretaria do órgão que indeferiu a
instauração de procedimento e juntado aos respectivos autos extrajudiciais,
deverão ser remetidos, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do
Ministério Público, para apreciação, caso não haja reconsideração (art. 19 da
Resolução
n.º
006.2015
do
CSMP);
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STF, RE 593727, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 14/05/2015
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM
Interessados: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM
JOSÉ RUI MOREIRA BOTELHO

DESPACHO
Trata-se de Notícia de Fato instaurada de ofício para apurar eventual
construção irregular em área de preservação e/ou sem fiscalização.

Conforme consta nas fotografias em anexo, há uma construção
residencial sendo iniciada na Rua Treze de Maio, s/n, Centro, em Humaitá/AM,
de propriedade de José Rui Moreira Botelho. No local, além da vegetação nativa,
existe um Igarapé próximo.

No entanto, para a verificação da ocorrência de eventual ilícito,
determino:

a) a

INSTAURAÇÃO

de notícia de fato com a finalidade de apurar eventual

construção irregular em área de preservação e/ou sem fiscalização.

b) a

DISTRIBUIÇÃO

do feito à 1ª Promotoria de Justiça de Humaitá, em razão da

atribuição para a apuração de ilícitos ambientais;

c)

OFICIE-SE

à Prefeitura Municipal de Humaitá/AM para solicitar, no prazo de

quinze dias, informações sobre a existência de alvará de construção concedido
ao proprietário, com o envio de cópia do respectivo documento.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM

d) OFICIE-SE à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para solicitar, no prazo de
cinco dias, que realize uma fiscalização no local da construção para verificar se a
obra está sendo realizada em área de preservação, caso em que deverá ser
embargada imediatamente, bem como

adotadas

todas

as medidas

administrativas cabíveis;

e) com a resposta ou alcançado o fim do prazo,

FAÇAM

os autos conclusos para

deliberação.
f) PUBLIQUE-SE no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Amazonas.
Humaitá/AM, 13 de maio de 2021.

WESLEI MACHADO
Promotor de Justiça
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Promotoria de Justiça de Anori

PORTARIA Nº 03/2021
NF nº 202.2021.000024

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 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado
do Amazonas);
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público
promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção de interesses difusos
e coletivos (art. 129, inc. III, da CRFB/88);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público
a defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa ( art. 127, caput e 129,
inc. III, da CRFB/88);
CONSIDERANDO o teor do artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92,
para o qual constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente praticar ato
visando fim proibido em lei ou regulamento;

Assinado eletronicamente por: Elanderson L. Duarte em 22/04/2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS,
por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Anori, pelo Promotor de Justiça
que ao final subscreve, no exercício de suas atribuições Constitucionais e Legais;

CONSIDERANDO que os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (art. 37, §4º);
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Promotoria de Justiça de Anori
CONSIDERANDO a Resolução nº 023, de 17 de setembro de 2007,
do Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina, no âmbito do Ministério
Público Nacional, a instauração e tramitação do Procedimento Preparatório;

CONSIDERANDO que no âmbito do Ministério Público de Anori
foi instaurado a Notícia de Fato Nº 202.2021.000024, a fim de apurar possível ato de
improbidade administrativa consistente na realização de evento denominado “Natal
de Luz”, em descumprimento ao Decreto Estadual nº 42.917/2020;
RESOLVE:
I – CONVERTER a Notícia de Fato n° 202.2021.000024, em
Procedimento Preparatório a fim de apurar possível ato de improbidade
administrativa consistente na realização de evento denominado “Natal de Luz”, em
descumprimento ao Decreto Estadual nº 42.917/2020;
II – OFICIE-SE ao Município de Anori para prestar informações
sobre a realização do evento “Natal de Luz”, no dia 28/11/2020, em descumprimento
ao Decreto Estadual nº 42.917/2020, no prazo de 10 (dez) dias;
III – COMUNICAR ao Conselho Superior do Ministério Público
sobre a instauração do presente procedimento, mediante remessa da presente Portaria
pelo MP Virtual;

Assinado eletronicamente por: Elanderson L. Duarte em 22/04/2021

CONSIDERANDO a Resolução nº 006/2015 – CSMP, de 20.02.2015,
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, e dá outras providências;

IV – PUBLIQUE-SE, no Diário Oficial deste Ministério Público do
Estado do Amazonas, o extrato da presente Portaria, nos termos do artigo 26, §1º c/c
art. 31, inc. V, da Resolução nº 006/2015-CSMP, mediante o encaminhamento ao email institucional dompe@mpam.mp.br;
VI – INFORME-SE ao Centro de Apoio Operacional de Proteção e
Defesa do Patrimônio Público - (CAOPDC), em arquivo formato PDF, por meio do
e-mail caopdc@mp.am.gov.br, sobre a instauração do presente procedimento.
Para o eficaz andamento do presente procedimento, NOMEIO como
Secretário dos autos, a servidora Rosângela Bastos de Moura.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Promotoria de Justiça de Anori
Anori/AM, 22 de abril de 2021.

Assinado eletronicamente por: Elanderson L. Duarte em 22/04/2021

ELANDERSON LIMA DUARTE
Promotor de Justiça
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Ministério Público do Estado do Amazonas
Promotoria de Justiça de Careiro da Várzea - 01PROM_CVZ
Rua 29 de Janeiro, S/N, Centro - Careiro da Varzea-AM
DESPACHO Nº 2021/0000029721.01PROM_CVZ

Notícia de Fato Nº 248.2021.000075
Classe: 910002 - Notícia de Fato

OBJETO: apurar suposta vacinação de pessoas fora da lista prioritária
Noticiante: Indeterminado
Noticiada: Dinah Barbosa
Sigilo: NÃO
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO.
Vistos.
Trata-se de notícia de demanda, oriunda de manifestação de nº 11.2021.00000994-6, da
Ouvidoria do MPAM, onde consta o relato de que a noticiada vacinaria pessoas fora da lista
prioritária no município de Careiro da Várzea/AM.
Foram enviados ofícios, conforme protocolos de nº 2021/0000019052 e 2021/0000021475,

Assinado eletronicamente por: Roberto Nogueira em 10/05/2021

Assunto principal: 9985 - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE
DIREITO PÚBLICO

respondidos por meio dos ofícios protocolados sob o nº 2021/0000023547 e 2021/
0000023681.
Foi determinado o levantamento sigiloso dos dados do noticiante, com a finalidade de
solicitar o complemento das informações apresentadas, entretanto, constatou-se que a
presente demanda foi enviada de forma totalmente anônima, inexistindo quaisquer dados
que possam identificar o noticiante.
É o relatório. Passo a manifestação.
A notícia de fato merece ser arquivada.
Durante a apuração realizada nos autos da presente notícia de fato, não foi possível
identificar as irregularidades apontadas na peça desencadeadora, eis que tanto a noticiada,
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contra a Covid 19, não restando evidenciada a alegada violação na ordem de preferência dos
vacinados.
Dessa forma, visando o complemento das informações apresentadas, foi determinado o
levantamento dos dados do noticiante, porém, conforme certificado nos autos, inexistem
dados ou cadastro sobre o noticiante, uma vez que a manifestação foi realizada
procedimento.
Sendo assim, entendo que não há como justificar o prosseguimento do presente
procedimento.
Como bem considera Luís Roberto Barroso, ao Direito não se permiti procedimentos de
caráter aberto, sem justa causa em que ocorrem acusações não confirmadas:
“... a necessidade de justa causa para a procedibilidade da denúncia tem o propósito de
não submeter o indivíduo a uma situação que expõe sua reputação e imagem se não houver
elementos suficientes consistentes que indiquem sua necessidade.” (Temas de direito
constitucional, tomo II, Renovar, 2002, p. 553).
Além disso, acionar o agente público com base na Lei de Improbidade Administrativa sem
que haja um mínimo de indício da prática de ato ímprobo, configura o abuso de direito. É
necessário que se verifique um mínimo de materialidade do ato ilícito, inequívoca evidência
de que a ilegalidade funcional vislumbrada constitua ato enquadrável na Lei 8.429/92, caso
contrário, tratar-se-á de mera irregularidade.
Nesse sentido tem-se posicionado nossos tribunais:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Contratação de conjunto musical para animação do carnaval de
2007. Inexigibilidade de licitação (art. 25, III, da Lei nº 8.666/93). POSSIBILIDADE.
Ausência de prova de improbidade. Ação improcedente. Recurso desprovido.25III8.666 (
176184620098260000 SP 0017618-46.2009.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data
de Julgamento: 30/01/2012, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/02/2012)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: DEFINIÇÃO; ÔNUS DA
PROVA; AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA DOS ATOS DE
IMPROBIDADE. (20060005060 AC 2006.000506-0, Relator: Desª. Miracele Lopes,
Data de Julgamento: 21/07/2009, Câmara Cível)
Isso posto, inexistindo quaisquer elementos que evidenciem lesão ou ameaça de lesão aos
bens jurídicos tutelados pelo Ministério Público, DETERMINO, com base do art. 23-A,
Inciso II, da Resolução nº 006/2015-CSMP, o arquivamento definitivo dos presentes autos.
Determino, ainda, a cientificação do noticiante por meio do DOMPE, conforme art. 18, §3º,
da Resolução 006/2015 CSMP, uma vez que trata-se de manifestação anônima.
Careiro da Várzea/AM, 10 de maio de 2021.

Assinado eletronicamente por: Roberto Nogueira em 10/05/2021

anonimamente, razão pela qual restou impossível a continuidade da tramitação do presente

ROBERTO NOGUEIRA
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