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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

Procuradoria Geral de Justiça 

 

ATO 

ATO-GAB/PGJ - 5392020 

( relativo ao Processo 104132020 ) 

Código de validação: 05D96C0883 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 127, 

§ 2.º da Constituição Federal, art. 94, § 2.º da Constituição Estadual, 

R E S O L V E: 

Exonerar o servidor LEONARDO DUTRA DE SOUZA, matrícula n° 1073117, do cargo, em comissão, de ASSESSOR DE 

PROMOTOR DE JUSTIÇA, Símbolo - CC-06, da Procuradoria-Geral de Justiça, com atuação na Promotoria de Justiça da Comarca 

de Esperantinópolis, devendo ser assim considerado a partir de 17 de agosto de 2020, tendo em vista o que consta do Processo nº 

10413/2020. 

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Eletrônico e no Diário Eletrônico do Ministério Público. 

 

* Assinado eletronicamente 

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 

Procurador-geral de Justiça 

Matrícula 275008 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 13/08/2020 09:31 (EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento ATO-GAB/PGJ, 

Número do Documento 5392020 e Código de Validação 05D96C0883. 
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Comissão Permanente de Licitação 

 

EXTRATO 

 

EXTRATO DE 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2020. 

 

PROCESSO N° 6847/2020: OBJETO: Registrar administrativamente o apostilamento do Contrato nº 01/2020, para alteração da 

conta bancária referente ao Contrato nº 001/2020 de locação do imóvel localizado na Avenida São Francisco Guarim, nº 380, Centro, 

Município de Arame, Estado do Maranhão, para uso e funcionamento das Promotorias de Justiça da Comarca de Arame-MA, 

passando o valor do aluguel a ser depositado na conta-corrente nº 481-2, Agência nº 5222 do Banco Bradesco, de propriedade da Sra. 

Ellina Taynna Mendonça de Oliveira. 

São Luís, 12 de agosto de 2020. 

 

CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Promotorias de Justiça da Comarca da Capital 

 

CÍVEL 

 

PORTARIA-2ªPJCSLZ - 12020 

Código de validação: 14E6081AD1 

PORTARIA nº 004/2020-PJ76ª ZE 

Instaura Procedimento Preparatório Eleitoral. 

 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático, podendo, para tanto, 

instaurar procedimentos apuratórios, expedindo, se necessário à instrução, notificações e requisições, na forma do art. 127, caput e 

inciso VI, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral requisitar diligências e esclarecimentos necessários ao desempenho 

de suas atribuições, nos termos dos arts. 24, VII c/c art. 27, § 3º ambos do Código Eleitoral e art. 8º, incisos I ao IX da Lei 

Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Eleitoral a proteção à normalidade e legitimidade das eleições contra a influência 

do poder econômico ou administrativo, nos termos do parágrafo único do art. 72 da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO a notícia de fato PR-MA-00014239/2020, de autoria sigilosa, autuada na Procuradoria Regional Eleitoral, 

noticiando que o Deputado Estadual José Arimatéia Lima Neto Evangelista, a quem se atribui a condição de pré- candidato ao cargo 

de prefeito do município de São Luís nas eleições a serem realizadas no ano  corrente, junto ao presidente da Assembleia Legislativa 

do Estado do Maranhão,  Deputado Estadual Othelino Nova Alves Neto, iniciaram uma campanha para arrecadação de 

recursos visando o acolhimento em unidade da rede hoteleira de São Luís de profissionais da área da saúde que atuam na linha de 

frente de combate ao COVID-19, que não possuam condições financeiras de arcar com diárias de hotéis e a fim de evitarem o retorno 

aos seus lares durante o período de duração da pandemia, para evitar a contaminação de seus familiares. Assim, em tese, tal conduta 

pode ser caracterizada como campanha eleitoral antecipada, em discordância com o rol taxativo descrito no artigo 36-A da Lei 

9.504/97; 

CONSIDERANDO o teor da Portaria PRE/MA nº 64/2020, em que definidas as atribuições dos Promotores Eleitorais para as eleições 

municipais de 2020; e 

CONSIDERANDO o teor da Portaria PGR/PGE nº 01/2019, que estabelece o Procedimento Preparatório Eleitoral como veículo para 

apuração de notícias de ilícitos eleitorais, 

RESOLVE 

I – Instaurar Procedimento Eleitoral, a fim de apurar os fatos acima mencionados, adotando-se as seguintes providências: 

Autuem-se os documentos objeto deste Procedimento, tendo por folha inaugural a presente Portaria, efetivando-se o devido registro 

formal, sob a denominação de Procedimento Preparatório Eleitoral nº 001/2020-76ªZE; 

Extraiam-se das mídias sociais notícias veiculadas acerca da pré-candidatura em foco, juntando-as a este procedimento. 

Sejam notificados os Deputados Estaduais José Arimatéa Lima Neto Evangelista e Othelino Nova Alves Neto, através dos e-mails 

dep.netoevangelista@al.ma.leg.br e othelinoneto@yahoo.com.br, mediante notificação de entrega e confirmação de leitura, a fim de 

apresentarem, caso desejem, as informações que entenderem pertinentes para elucidação dos fatos. 

Publique-se. 

São Luís/MA, 12 de agosto de 2020. 

 

LUSIVAL SANTOS GASPAR DUTRA 

Promotor de Justiça da 76ª Zona Eleitoral 

mailto:dep.netoevangelista@al.ma.leg.br
mailto:othelinoneto@yahoo.com.br
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* Assinado eletronicamente 

LUSIVAL SANTOS GASPAR DUTRA 

Promotor de Justiça 

Matrícula 595215 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 12/08/2020 10:10 (LUSIVAL SANTOS GASPAR DUTRA) 

Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade informando os seguintes dados: Sigla 

do Documento PORTARIA-2ªPJCSLZ, 

Número do Documento 12020 e Código de Validação 14E6081AD1. 

 

 

INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

PORTARIA-38ªPJESLZIJ - 12020 

Código de validação: E96674B701 

PORTARIA N.001/2020 

 

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, pelo Promotor de Justiça titular da 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVEL DA 

INFANCIA E JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando ser atribuição funcional desta Especializada a fiscalização e a orientação as entidades de Acolhimento no que tange as 

suas atividades de acolhimento e reinserção familiar a criança e adolescente em situação de risco ou de vulnerabilidade; 

Considerando que o acompanhamento concentrado e individualizado de cada uma dessas Entidades de Acolhimento possibilita uma 

análise sistêmica e otimizada, possibilitando intervenção pontual na elaboração de uma rotina de trabalho que permita um espectro 

de atendimento mais eficaz e consentâneo ao superior interesse do acolhido 

Considerando a previsão do inciso V do artigo 3º do Ato Conjunto 05/2014, que comete ao Procedimento Administrativo, dentre 

outras finalidades, o acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de instituições e políticas públicas; 

RESOLVE: 

Instaurar o presente Procedimento Administrativo para a fiscalização e acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pela 

Entidade de Acolhimento “ LUZ E VIDA ”, no período excepcional de 10 de agosto a 31 de dezembro de 2020. 

Nomeio para secretariar os presentes trabalhos o servidor Claunísio Amorim Carvalho, lotado na Secretaria desta Especializada; 

Ultime-se o cadastramento deste procedimento Administrativo no Sistema SIMP e em Livro próprio, fazendo-o concluso ao Gabinete 

desta Especializada, para as devidas deliberações preliminares; 

Encaminhe-se para Publicação a presente Portaria no Diário Eletrônico da PGJ. 

Cumpra-se. 

São Luís (MA) 10 de agosto de 2020 

 

* Assinado eletronicamente 

ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO 

Promotor de Justiça 

Matrícula 1059930 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 10/08/2020 10:13 (ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento PORTARIA-38ªPJESLZIJ, 

Número do Documento 12020 e Código de Validação E96674B701. 

 

 

PORTARIA-38ªPJESLZIJ - 22020 

Código de validação: E907247CF4 

PORTARIA N.002/2020 

 

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, pelo Promotor de Justiça titular da 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVEL DA 

INFANCIA E 

JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando ser atribuição funcional desta Especializada a fiscalização e a orientação as entidades de Acolhimento no que tange as 

suas atividades de acolhimento e reinserção familiar a criança e adolescente em situação de risco ou de vulnerabilidade; 

Considerando que o acompanhamento concentrado e individualizado de cada uma dessas Entidades de Acolhimento possibilita uma 

análise sistêmica e otimizada, possibilitando intervenção pontual na elaboração de uma rotina de trabalho que permita um espectro 

de atendimento mais eficaz e consentâneo ao superior interesse do acolhido 
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Considerando a previsão do inciso V do artigo 3º do Ato Conjunto 05/2014, que comete ao Procedimento Administrativo, dentre 

outras finalidades, o acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de instituições e políticas públicas; 

RESOLVE: 

Instaurar o presente Procedimento Administrativo para a fiscalização e acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pela 

Entidade de Acolhimento “CASA DA CRIANÇA MENINO DE JESUS ”, no período excepcional de 10 de agosto a 31 de dezembro 

de 2020. 

Nomeio para secretariar os presentes trabalhos o servidor Claunísio Amorim Carvalho, lotado na Secretaria desta Especializada; 

Ultime-se o cadastramento deste procedimento Administrativo no Sistema SIMP e em Livro próprio, fazendo-o concluso ao Gabinete 

desta Especializada, para as devidas deliberações preliminares; 

Encaminhe-se para Publicação a presente Portaria no Diário Eletrônico da PGJ. 

Cumpra-se. 

São Luís (MA) 10 de agosto de 2020 

 

* Assinado eletronicamente 

ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO 

Promotor de Justiça Matrícula 1059930 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 10/08/2020 10:19 (ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade informando os seguintes dados: Sigla 

do Documento PORTARIA-38ªPJESLZIJ, 

Número do Documento 22020 e Código de Validação E907247CF4. 

 

 

PORTARIA-38ªPJESLZIJ - 32020 

Código de validação: 9C78740B9B 

PORTARIA N.003/2020 

 

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, pelo Promotor de Justiça titular da 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVEL DA 

INFANCIA E JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando ser atribuição funcional desta Especializada a fiscalização e a orientação as entidades de Acolhimento no que tange as 

suas atividades de acolhimento e reinserção familiar a criança e adolescente em situação de risco ou de vulnerabilidade; 

Considerando que o acompanhamento concentrado e individualizado de cada uma dessas Entidades de Acolhimento possibilita uma 

análise sistêmica e otimizada, possibilitando intervenção pontual na elaboração de uma rotina de trabalho que permita um espectro 

de atendimento mais eficaz e consentâneo ao superior interesse do acolhido 

Considerando a previsão do inciso V do artigo 3º do Ato Conjunto 05/2014, que comete ao Procedimento Administrativo, dentre 

outras finalidades, o acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de instituições e políticas públicas; 

RESOLVE: 

Instaurar o presente Procedimento Administrativo para a fiscalização e acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pela 

Entidade de Acolhimento “ SONHO DE CRIANÇA”, no período excepcional de 10 de agosto a 31 de dezembro de 2020. 

Nomeio para secretariar os presentes trabalhos o servidor Claunísio Amorim Carvalho, lotado na Secretaria desta Especializada; 

Ultime-se o cadastramento deste procedimento Administrativo no Sistema SIMP e em Livro próprio, fazendo-o concluso ao Gabinete 

desta Especializada, para as devidas deliberações preliminares; 

Encaminhe-se para Publicação a presente Portaria no Diário Eletrônico da PGJ. 

Cumpra-se. 

São Luís (MA) 10 de agosto de 2020 

 

* Assinado eletronicamente 

ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO 

Promotor de Justiça Matrícula 1059930 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 10/08/2020 10:25 (ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade informando os seguintes dados: Sigla 

do Documento PORTARIA-38ªPJESLZIJ, 

Número do Documento 32020 e Código de Validação 9C78740B9B. 

 

 

PORTARIA-38ªPJESLZIJ - 42020 

Código de validação: 73AF20FDC9 

PORTARIA N.004/2020 
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O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, pelo Promotor de Justiça titular da 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVEL DA 

INFANCIA E JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando ser atribuição funcional desta Especializada a fiscalização e a orientação as entidades de Acolhimento no que tange as 

suas atividades de acolhimento e reinserção familiar a criança e adolescente em situação de risco ou de vulnerabilidade; 

Considerando que o acompanhamento concentrado e individualizado de cada uma dessas Entidades de Acolhimento possibilita uma 

análise sistêmica e otimizada, possibilitando intervenção pontual na elaboração de uma rotina de trabalho que permita um espectro 

de atendimento mais eficaz e consentâneo ao superior interesse do acolhido 

Considerando a previsão do inciso V do artigo 3º do Ato Conjunto 05/2014, que comete ao Procedimento Administrativo, dentre 

outras finalidades, o acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de instituições e políticas públicas; 

RESOLVE: 

Instaurar o presente Procedimento Administrativo para a fiscalização e acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pela 

Entidade de Acolhimento “ LAR DE JOSÉ”, no período excepcional de 10 de agosto a 31 de dezembro de 2020. 

Nomeio para secretariar os presentes trabalhos o servidor Claunísio Amorim Carvalho, lotado na Secretaria desta Especializada; 

Ultime-se o cadastramento deste procedimento Administrativo no Sistema SIMP e em Livro próprio, fazendo-o concluso ao Gabinete 

desta Especializada, para as devidas deliberações preliminares; 

Encaminhe-se para Publicação a presente Portaria no Diário Eletrônico da PGJ. 

Cumpra-se. 

São Luís (MA) 10 de agosto de 2020 

 

* Assinado eletronicamente 

ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO 

Promotor de Justiça Matrícula 1059930 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 10/08/2020 10:30 (ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade informando os seguintes dados: Sigla 

do Documento PORTARIA-38ªPJESLZIJ, 

Número do Documento 42020 e Código de Validação 73AF20FDC9. 

 

 

PORTARIA-38ªPJESLZIJ - 52020 

Código de validação: 6630779F67 

PORTARIA N.005/2020 

 

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, pelo Promotor de Justiça titular da 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVEL DA 

INFANCIA E JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando ser atribuição funcional desta Especializada a fiscalização e a orientação aos Conselhos Tutelares no que tange as suas 

atividades de acompanhamento e ultimação de medidas protetivas e providencias administrativas para a cessação de eventual situação 

de risco ou de vulnerabilidade a criança e ao adolescente 

Considerando que o acompanhamento concentrado e individualizado de cada Conselho Tutelar permite uma análise sistêmica e 

otimizada de suas atividades, possibilitando intervenção pontual na elaboração de uma rotina de trabalho que permita um espectro 

de atendimento mais eficaz e consentâneo ao superior interesse da criança ou adolescente; 

Considerando a previsão do inciso V do artigo 3º do Ato Conjunto 05/2014, que comete ao Procedimento Administrativo, dentre 

outras finalidades, o acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de instituições e políticas públicas; 

RESOLVE: 

Instaurar o presente Procedimento Administrativo para a fiscalização e acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pelo 

Conselho Tutelar da área “ CENTRO/ALEMANHA, no período excepcional de 10 de agosto a 31 de dezembro de 2020. 

Nomeio para secretariar os presentes trabalhos o servidor Claunísio Amorim Carvalho, lotado na Secretaria desta Especializada; 

Ultime-se o cadastramento deste procedimento Administrativo no Sistema SIMP e em Livro próprio, fazendo-o concluso ao Gabinete 

desta Especializada, para as devidas deliberações preliminares; 

Encaminhe-se para Publicação a presente Portaria no Diário Eletrônico da PGJ. 

Cumpra-se. 

São Luís (MA) 10 de agosto de 2020 

 

* Assinado eletronicamente 

ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO 

Promotor de Justiça Matrícula 1059930 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 10/08/2020 10:41 (ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade informando os seguintes dados: Sigla 

do Documento PORTARIA-38ªPJESLZIJ, 
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Número do Documento 52020 e Código de Validação 6630779F67. 

 

 

PORTARIA-38ªPJESLZIJ - 62020 

Código de validação: C76A3F0D3B 

PORTARIA N.006/2020 

 

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, pelo Promotor de Justiça titular da 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVEL DA 

INFANCIA E JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando ser atribuição funcional desta Especializada a fiscalização e a orientação aos Conselhos Tutelares no que tange as suas 

atividades de acompanhamento e ultimação de medidas protetivas e providencias administrativas para a cessação de eventual situação 

de risco ou de vulnerabilidade a criança e ao adolescente 

Considerando que o acompanhamento concentrado e individualizado de cada Conselho Tutelar permite uma análise sistêmica e 

otimizada de suas atividades, possibilitando intervenção pontual na elaboração de uma rotina de trabalho que permita um espectro 

de atendimento mais eficaz e consentâneo ao superior interesse da criança ou adolescente; 

Considerando a previsão do inciso V do artigo 3º do Ato Conjunto 05/2014, que comete ao Procedimento Administrativo, dentre 

outras finalidades, o acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de instituições e políticas públicas; 

RESOLVE: 

Instaurar o presente Procedimento Administrativo para a fiscalização e acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pelo 

Conselho Tutelar da área “ COROADINHO/JOÃO PAULO", no período excepcional de 10 de agosto a 31 de dezembro de 2020. 

Nomeio para secretariar os presentes trabalhos o servidor Claunísio Amorim Carvalho, lotado na Secretaria desta Especializada; 

Ultime-se o cadastramento deste procedimento Administrativo no Sistema SIMP e em Livro próprio, fazendo-o concluso ao Gabinete 

desta Especializada, para as devidas deliberações preliminares; 

Encaminhe-se para Publicação a presente Portaria no Diário Eletrônico da PGJ. 

Cumpra-se. 

São Luís (MA) 10 de agosto de 2020 

 

* Assinado eletronicamente 

ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO 

Promotor de Justiça Matrícula 1059930 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 10/08/2020 10:51 (ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade informando os seguintes dados: Sigla 

do Documento PORTARIA-38ªPJESLZIJ, 

Número do Documento 62020 e Código de Validação C76A3F0D3B. 

 

 

PORTARIA-38ªPJESLZIJ - 72020 

Código de validação: 301FEDF0E8 

PORTARIA N.007/2020 

 

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, pelo Promotor de Justiça titular da 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVEL DA 

INFANCIA E 

JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando ser atribuição funcional desta Especializada a fiscalização e a orientação aos Conselhos Tutelares no que tange as suas 

atividades de acompanhamento e ultimação de medidas protetivas e providencias administrativas para a cessação de eventual situação 

de risco ou de vulnerabilidade a criança e ao adolescente 

Considerando que o acompanhamento concentrado e individualizado de cada Conselho Tutelar permite uma análise sistêmica e 

otimizada de suas atividades, possibilitando intervenção pontual na elaboração de uma rotina de trabalho que permita um espectro 

de atendimento mais eficaz e consentâneo ao superior interesse da criança ou adolescente; 

Considerando a previsão do inciso V do artigo 3º do Ato Conjunto 05/2014, que comete ao Procedimento Administrativo, dentre 

outras finalidades, o acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de instituições e políticas públicas; 

RESOLVE: 

Instaurar o presente Procedimento Administrativo para a fiscalização e acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pelo 

Conselho Tutelar da área “ RURAL", no período excepcional de 10 de agosto a 31 de dezembro de 2020. 

Nomeio para secretariar os presentes trabalhos o servidor Claunísio Amorim Carvalho, lotado na Secretaria desta Especializada; 

Ultime-se o cadastramento deste procedimento Administrativo no Sistema SIMP e em Livro próprio, fazendo-o concluso ao Gabinete 

desta Especializada, para as devidas deliberações preliminares; 

Encaminhe-se para Publicação a presente Portaria no Diário 

Eletrônico da PGJ. 
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Cumpra-se. 

São Luís (MA) 10 de agosto de 2020 

* Assinado eletronicamente 

 

ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO 

Promotor de Justiça Matrícula 1059930 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 10/08/2020 10:55 (ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade informando os seguintes dados: Sigla 

do Documento PORTARIA-38ªPJESLZIJ, 

Número do Documento 72020 e Código de Validação 301FEDF0E8. 

 

 

PORTARIA-38ªPJESLZIJ - 82020 

Código de validação: C2313D4B43 

PORTARIA N.008/2020 

 

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, pelo Promotor de Justiça titular da 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVEL DA 

INFANCIA E 

JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando ser atribuição funcional desta Especializada a fiscalização e a orientação aos Conselhos Tutelares no que tange as suas 

atividades de acompanhamento e ultimação de medidas protetivas e providencias administrativas para a cessação de eventual situação 

de risco ou de vulnerabilidade a criança e ao adolescente 

Considerando que o acompanhamento concentrado e individualizado de cada Conselho Tutelar permite uma análise sistêmica e 

otimizada de suas atividades, possibilitando intervenção pontual na elaboração de uma rotina de trabalho que permita um espectro 

de atendimento mais eficaz e consentâneo ao superior interesse da criança ou adolescente; 

Considerando a previsão do inciso V do artigo 3º do Ato Conjunto 05/2014, que comete ao Procedimento Administrativo, dentre 

outras finalidades, o acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de instituições e políticas públicas; 

RESOLVE: 

Instaurar o presente Procedimento Administrativo para a fiscalização e acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pelo 

Conselho Tutelar da área “ ANIL/BEQUIMÃO", no período excepcional de 10 de agosto a 31 de dezembro de 2020. 

Nomeio para secretariar os presentes trabalhos o servidor Claunísio Amorim Carvalho, lotado na Secretaria desta Especializada; 

Ultime-se o cadastramento deste procedimento Administrativo no Sistema SIMP e em Livro próprio, fazendo-o concluso ao Gabinete 

desta Especializada, para as devidas deliberações preliminares; 

Encaminhe-se para Publicação a presente Portaria no Diário Eletrônico da PGJ. 

Cumpra-se. 

São Luís (MA) 10 de agosto de 2020 

 

* Assinado eletronicamente 

ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO 

Promotor de Justiça Matrícula 1059930 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 10/08/2020 10:59 (ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade informando os seguintes dados: Sigla 

do Documento PORTARIA-38ªPJESLZIJ, 

Número do Documento 82020 e Código de Validação C2313D4B43. 

 

 

PORTARIA-38ªPJESLZIJ - 92020 

Código de validação: 595D86FBC6 

PORTARIA N.009/2020 

 

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, pelo Promotor de Justiça titular da 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVEL DA 

INFANCIA E 

JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando ser atribuição funcional desta Especializada a fiscalização e a orientação aos Conselhos Tutelares no que tange as suas 

atividades de acompanhamento e ultimação de medidas protetivas e providencias administrativas para a cessação de eventual situação 

de risco ou de vulnerabilidade a criança e ao adolescente 
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Considerando que o acompanhamento concentrado e individualizado de cada Conselho Tutelar permite uma análise sistêmica e 

otimizada de suas atividades, possibilitando intervenção pontual na elaboração de uma rotina de trabalho que permita um espectro 

de atendimento mais eficaz e consentâneo ao superior interesse da criança ou adolescente; 

Considerando a previsão do inciso V do artigo 3º do Ato Conjunto 05/2014, que comete ao Procedimento Administrativo, dentre 

outras finalidades, o acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de instituições e políticas públicas; 

RESOLVE: 

Instaurar o presente Procedimento Administrativo para a fiscalização e acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pelo 

Conselho Tutelar da área “ SÃO FRANCISCO/COHAMA", no período excepcional de 10 de agosto a 31 de dezembro de 2020. 

Nomeio para secretariar os presentes trabalhos o servidor Claunísio Amorim Carvalho, lotado na Secretaria desta Especializada; 

Ultime-se o cadastramento deste procedimento Administrativo no Sistema SIMP e em Livro próprio, fazendo-o concluso ao Gabinete 

desta Especializada, para as devidas deliberações preliminares; 

Encaminhe-se para Publicação a presente Portaria no Diário Eletrônico da PGJ. 

Cumpra-se. 

São Luís (MA) 10 de agosto de 2020 

 

* Assinado eletronicamente 

ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO 

Promotor de Justiça Matrícula 1059930 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 10/08/2020 11:02 (ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade informando os seguintes dados: Sigla 

do Documento PORTARIA-38ªPJESLZIJ, 

Número do Documento 92020 e Código de Validação 595D86FBC6. 

 

 

PORTARIA-38ªPJESLZIJ - 102020 

Código de validação: 317743335A 

PORTARIA N.010/2020 

 

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, pelo Promotor de Justiça titular da 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVEL DA 

INFANCIA E JUVENTUDE, no uso de suas 

atribuições legais, 

Considerando ser atribuição funcional desta Especializada a fiscalização e a orientação quanto a implementação de programas 

institucionais referentes aos direitos da criança e do adolescente , por parte do Poder Público; 

Considerando que o Programa “ Família Acolhedora” se constitui em mecanismo importante para evitar o acolhimento institucional 

de criança e adolescente em situação de risco, razão pela qual deve ser fomentada a sua ampliação e efetividade como instrumento 

de política pública no âmbito do município de São Luis/MA; 

Considerando a previsão do inciso V do artigo 3º do Ato Conjunto 05/2014, que comete ao Procedimento Administrativo, dentre 

outras finalidades, o acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de instituições e políticas públicas; 

RESOLVE: 

Instaurar o presente Procedimento Administrativo para a fiscalização e acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pela 

SEMCAS, pertinentes ao Programa Institucional “ FAMILIA ACOLHEDORA” no período excepcional de 10 de agosto a 31 de 

dezembro de 2020. 

Nomeio para secretariar os presentes trabalhos o servidor Claunísio Amorim Carvalho, lotado na Secretaria desta Especializada; 

Ultime-se o cadastramento deste procedimento Administrativo no Sistema SIMP e em Livro próprio, fazendo-o concluso ao Gabinete 

desta Especializada, para as devidas deliberações preliminares; 

Encaminhe-se para Publicação a presente Portaria no Diário Eletrônico da PGJ. 

Cumpra-se. 

São Luís (MA) 10 de agosto de 2020 

 

* Assinado eletronicamente 

ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO 

Promotor de Justiça Matrícula 1059930 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 10/08/2020 20:04 (ROSALVO BEZERRA DE LIMA FILHO) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade informando os seguintes dados: Sigla 

do Documento PORTARIA-38ªPJESLZIJ, 

Número do Documento 102020 e Código de Validação 317743335A. 
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Promotorias de Justiça das Comarcas do Interior  

 

CAXIAS 

 

PORTARIA-7ªPJCAX - 192020  

Código de validação: F251C8A564  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, titular da 

7ª Promotoria de Justiça de Caxias, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 129, inciso II da Constituição Federal; art. 6º, 

inciso XX da Lei Complementar nº 75/93; art. 27, inciso IV da Lei nº 8.625/93; art. 27, inciso IV da Lei Complementar Estadual nº 

013/91; os art. 1º e 3º, §2º da Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; Decreto Estadual no 35.677/2020 

e Circular do Banco Central no 3.991/2020;  

CONSIDERANDO, que o Ministério Público é Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;  

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República;  

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a 

proteção dos direitos difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a instauração da Notícia de Fato 001337-254/2020 (SIMP), que de acordo com o art. 3º da Resolução CNMP nº 

174/17 deve ser concretizada em outro procedimento investigatório quando do advento de 30 (trinta) dias, prorrogados por 90 

(noventa) dias, fundamentadamente, sem que tenham sido concluídas as investigações., determino em razão disso a conversão da 

presente Notícia de Fato em Procedimento Administrativo, nos moldes do art. 8º, inciso III, da Resolução CNMP 174/17.  

CONSIDERANDO o art. 8.º, III da Resolução CNMP nº 174/2017, que estabelece o Procedimento Administrativo (strictu sensu) 

como a modalidade de procedimento investigatório destinado ao embasamento de outras atividades não sujeitas a inquérito civil;  

CONSIDERANDO a normatização do Conselho Nacional do Ministério Público acerca da padronização dos procedimentos 

apuratórios no âmbito do Ministério Público (Tabelas Unificadas, conforme Res. 63/2010, do CNMP) e Res. nº 22/2014 - CPMP 

MA;  

R E S O L V E INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para, nos moldes do art. 8º, inciso III, da Resolução CNMP 

174/17: efetuar o acompanhamento e fiscalização das providências tomadas pelo PROCON – Caxias e a resolução extrajudicial da 

demanda, em face dos possíveis descumprimentos por parte do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO (UniFacema) no que se refere à não concessão da redução proporcional das mensalidades, para alunos com 

financiamento estudantil, dos cursos da rede privada de ensino durante a situação pandêmica pelo novo Coronavírus, havendo, desse 

modo, uma suposta afronta aos dispositivos preceituados na Lei Estadual nº 11.259/2020., permitindo uma atuação ministerial 

prudente em defesa de interesses indisponíveis, e DETERMINAR:  

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do artigo 8º, inciso II e IV da Resolução CNMP174/2017 c/c inciso 

VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público (O inquérito civil será instaurado por 

portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo:VI - a 

determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa de cópia para publicação; 

II – Requisição ao PROCON – CAXIAS, que proceda a instauração do procedimento apuratório do suposto descumprimento dos 

dispositivos incursos na Lei Estadual nº 11.259/2020 por parte da CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO (UniFacema), no que se refere à não concessão da redução proporcional, para alunos com financiamento estudantil, 

das mensalidades dos cursos da rede privada de ensino durante a situação pandêmica pelo novo Coronavírus.  

Registre-se no SIMP.  

Cumpra-se. 

Caxias/MA, de 11 de agosto de 2020. 

 

* Assinado eletronicamente 

JOSÉ CARLOS FARIA FILHO 

Promotor de Justiça Matrícula 1066604 

Documento assinado. Caxias, 11/08/2020 16:42 (JOSÉ CARLOS FARIA FILHO) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade informando os seguintes dados: Sigla 

do Documento PORTARIA-7ªPJCAX, 

Número do Documento 192020 e Código de Validação F251C8A564. 
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Código de validação: AD57A80ACB 

 

Objeto: ausência de notificação compulsória dos testes positivos e suspeitos de Covid19 realizados pelas clínicas, farmácias e 

hospitais da rede particular de Imperatriz/MA. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu representante legal signatário, titular da 5 ª Promotoria de Justiça Especializada 

de Imperatriz, no uso das atribuições que lhe confere o art. 129, inc. II e VI, da Constituição da República e art. 26, inc. I, da Lei 

Federal nº 8.625/93, sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes, em especial os arts. 3º, inc. V e 5º, inc. II, ambos do Ato 

Regulamentar Conjunto nº 05/2014,  

CONSIDERANDO o recebimento de ofício, oriundo da divisão de Vigilância em Saúde de Imperatriz, no qual noticia que foram 

detectados casos nos quais não foi efetivada a devida notificação compulsória de testes positivos e suspeitos de Covid19, sobretudo 

de estabelecimentos privados (hospitais, farmácias e laboratórios); 

CONSIDERANDO que, no mesmo ofício, consta a informação de que o Laboratório do Trabalhador, Citoclínica, Laboratório Cebrac, 

Laboratório Maria Antonielli, Laboratório Citodiagnósticos, Farmácia Poupe Mais, PREVEN, não se encontram cadastrados na 

plataforma COVID-MA, de maneira que não procedem a devida notificação compulsória; 

CONSIDERANDO que, por se tratar de uma Emergência em Saúde Pública os casos suspeitos de todo o município devem ser 

notificados imediatamente (inclusive aos sábados, domingos e feriados), em até 24 horas para Vigilância em Saúde Municipal e 

Estadual, responsabilidade que recai, inclusive, sobre os hospitais, laboratórios e farmácias da rede privada; 

CONSIDERANDO que o artigo 6º da Lei nº. 13.979/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade do compartilhamento de dados para a 

identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, obrigação que se estende às pessoas jurídicas de 

direito privado; 

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão criou a plataforma Covid-MA, de cadastro obrigatório, para que nele fossem inseridas 

todas as notificações (https://notifica-covid19.saude.ma.gov.br/auth/login); 

CONSIDERANDO que notificação imediata dos casos suspeitos de COVID-19, logo após a realização do teste, possibilita 

desencadear as medidas de investigação epidemiológica (coleta de material biológico, identificação e orientação aos contatos 

próximos e monitoramento de possíveis casos secundários que venham a ocorrer) e monitoramento dos casos que sejam 

recomendados clinicamente o isolamento domiciliar; 

CONSIDERANDO a necessidade de se instaurar um expediente exclusivo para acompanhar tal fato, já que o procedimento para 

acompanhar as ações no enfrentamento da COVID-19 reuniu uma complexidade grande de informações; 

RESOLVE: 

Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, na forma do art.3º,V, c/c art.5º, II, do Ato Regulamentar Conjunto nº 

05/2014-GPGJ/CGMP, para a apuração dos fatos supratranscritos. 

Nomear para funcionar como secretária no presente procedimento a servidora do Ministério Público Estadual, Ana Tereza Costa 

Lopes, que servirá sob o compromisso do seu cargo, e a quem determino, como providência preliminar, o seguinte: 

a)registrar no SIMP e autuar; 

b)Dê-se publicidade ao presente ato publicando-o em quadro próprio deste órgão ministerial; 

c) enviar cópia à Biblioteca da Procuradoria-Geral de Justiça, para que seja encaminhada à publicação no Diário Oficial; 

d) Registrar as informações na capa dos autos, conforme RESOLUÇÃO Nº 22/2014; 

e) registrar a instauração do procedimento no sistema de controle interno. 

f) Juntar a presente portaria, com a numeração escorreita, no início do encarte procedimental; 

Como diligência inicial, DETERMINO : 

1 - Providencie-se a juntada aos autos dos seguintes documentos: o ofício oriundo da Coordenação de Vigilância em Saúde de 

Imperatriz/MA e a ata de reunião com o Secretário de Governo; 

2 -  Expedir recomendação aos hospitais, clínicas e laboratórios da rede privada acerca da obrigatoriedade de cadastro na plataforma 

COVID-MA, bem como da notificação compulsória aos órgãos de saúde; 

Imperatriz-MA, 12 de agosto de 2020. 

 

* Assinado eletronicamente 

THIAGO DE OLIVEIRA COSTA PIRES 

Promotor de Justiça 

Matrícula 1071803 

Documento assinado. Imperatriz, 12/08/2020 10:12 (THIAGO DE OLIVEIRA COSTA PIRES) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento PORTARIA-5ªPJEITZ, 

Número do Documento 312020 e Código de Validação AD57A80ACB. 
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Objeto: ausência de notificação compulsória dos testes positivos e suspeitos de Covid19 realizados pelas clínicas, farmácias e 

hospitais da rede particular de Imperatriz/MA. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu representante legal signatário, titular da 5 ª Promotoria de Justiça Especializada 

de Imperatriz, no uso das atribuições que lhe confere o art. 129, inc. II e VI, da Constituição da República e art. 26, inc. I, da Lei 

Federal nº 8.625/93, sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes, em especial os arts. 3º, inc. V e 5º, inc. II, ambos do Ato 

Regulamentar Conjunto nº 05/2014,  

CONSIDERANDO o recebimento de ofício, oriundo da divisão de Vigilância em Saúde de Imperatriz, no qual noticia que foram 

detectados casos nos  quais não foi efetivada a devida notificação compulsória de testes positivos e suspeitos de Covid19, sobretudo 

de estabelecimentos privados (hospitais, farmácias e laboratórios); 

CONSIDERANDO que, no mesmo ofício, consta a informação de que o Laboratório do Trabalhador, Citoclínica, Laboratório Cebrac, 

Laboratório Maria Antonielli, Laboratório Citodiagnósticos, Farmácia Poupe Mais, PREVEN, não se encontram cadastrados na 

plataforma COVID-MA, de maneira que não procedem a devida notificação compulsória; 

CONSIDERANDO que, por se tratar de uma Emergência em Saúde Pública os casos suspeitos de todo o município devem ser 

notificados imediatamente (inclusive aos sábados, domingos e feriados), em até 24 horas para Vigilância em Saúde Municipal e 

Estadual, responsabilidade que recai, inclusive, sobre os hospitais, laboratórios e farmácias da rede privada; 

CONSIDERANDO que o artigo 6º da Lei nº. 13.979/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade do compartilhamento de dados para a 

identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, obrigação que se estende às pessoas jurídicas de 

direito privado; 

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão criou a plataforma Covid-MA, de cadastro obrigatório, para que nele fossem inseridas 

todas as notificações (https://notifica-covid19.saude.ma.gov.br/auth/login); 

CONSIDERANDO que notificação imediata dos casos suspeitos de COVID-19, logo após a realização do teste, possibilita 

desencadear as medidas de investigação epidemiológica (coleta de material biológico, identificação e orientação aos contatos 

próximos e monitoramento de possíveis casos secundários que venham a ocorrer) e monitoramento dos casos que sejam 

recomendados clinicamente o isolamento domiciliar; 

CONSIDERANDO a necessidade de se instaurar um expediente exclusivo para acompanhar tal fato, já que o procedimento para 

acompanhar as ações no enfrentamento da COVID-19 reuniu uma complexidade grande de informações; 

RESOLVE: 

Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, na forma do art.3º,V, c/c art.5º, II, do Ato Regulamentar Conjunto nº 

05/2014-GPGJ/CGMP, para a apuração dos fatos supratranscritos. 

Nomear para funcionar como secretária no presente procedimento a servidora do Ministério Público Estadual, Ana Tereza Costa 

Lopes, que servirá sob o compromisso do seu cargo, e a quem determino, como providência preliminar, o seguinte: 

a)registrar no SIMP e autuar; 

b)Dê-se publicidade ao presente ato publicando-o em quadro próprio deste órgão ministerial; 

c) enviar cópia à Biblioteca da Procuradoria-Geral de Justiça, para que seja encaminhada à publicação no Diário Oficial; 

d) Registrar as informações na capa dos autos, conforme RESOLUÇÃO Nº 22/2014; 

e) registrar a instauração do procedimento no sistema de controle interno. 

f) Juntar a presente portaria, com a numeração escorreita, no início do encarte procedimental; 

Como diligência inicial, DETERMINO : 

1 - Providencie-se a juntada aos autos dos seguintes documentos: o ofício oriundo da Coordenação de Vigilância em Saúde de 

Imperatriz/MA e a ata de reunião com o Secretário de Governo; 

2 -  Expedir recomendação aos hospitais, clínicas e laboratórios da rede privada acerca da obrigatoriedade de cadastro na plataforma 

COVID-MA, bem como da notificação compulsória aos órgãos de saúde; 

Imperatriz-MA, 12 de agosto de 2020. 

 

* Assinado eletronicamente 

THIAGO DE OLIVEIRA COSTA PIRES 

Promotor de Justiça 

Matrícula 1071803 

Documento assinado. Imperatriz, 12/08/2020 09:20 (THIAGO DE OLIVEIRA COSTA PIRES) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento REC-5ªPJEITZ, 

Número do Documento 422020 e Código de Validação 171BFADD5E. 
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OBJETO: Instaurar Procedimento Administrativo, por conversão da Notícia de Fato registrada sob o SIMP n.º 001618-507/2019, 

para apurar eventual situação de vulnerabilidade em detrimento do menor E. T. S., no Município de Paço do Lumiar/MA. 

O Ministério Público Estadual, por meio da Promotora de Justiça signatária, titular da 3.ª Promotoria de Justiça de Paço do Lumiar, 

com atribuição na Defesa da Infância e da Juventude, com base no que preceitua o art. 129, II, da Constituição Federal,  

CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 4º, § 1º, I, do Ato Regulamentar Conjunto n.º 05/2014-GPGJ/CGMP e o art. 3º, da 

Resolução n.º 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Notícia de Fato deve ser convertida em outro procedimento 

investigatório, quando do advento de 30 (trinta) dias, prorrogado por 90 (noventa) dias, fundamentadamente, sem que tenham sido 

concluídas as investigações; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato supramencionada desta Promotoria de Justiça, autuada em 23 de outubro de 2019, já teve 

seu prazo expirado, porém é evidente a necessidade de continuação das coletas de provas para apuração de situação de risco 

vivenciada pelo menor E. T. S., para posterior ingresso da ação civil pública competente para aplicação de medida de proteção ou 

arquivamento; 

CONSIDERANDO o art. 8.º, III, da Resolução n.º174/2017-CNMP, que estabelece o Procedimento Administrativo (strictu sensu) 

como a modalidade de procedimento investigatório destinado a apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; 

RESOLVE: 

INSTAURAR O PRESENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAR POSSÍVEL SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO MENOR E. T. S. POR OMISSÃO DE SEU GENITOR ERISVALDO RAMOS SÁ 

MENEZES, ADOTANDO-SE AS SEGUINTES PROVIDÊNCIAS: 

a) autue-se o presente expediente que vai encabeçado por esta Portaria e registre-se em livro próprio, numerando e rubricando 

todas as suas folhas; 

b) a fim de ser observado o art. 11 da Resolução n.º174/2017-CNMP, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o 

acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente Procedimento Administrativo – cuja data de 

encerramento deverá ser anotada na capa dos autos -, mediante certidão após o seu transcurso; 

c) encaminhe-se para a Biblioteca da Procuradoria Geral de Justiça para publicação no Diário Oficial do Estado; 

d) oficie-se à SEMDES solicitando acompanhamento do núcleo familiar a que se refere o presente procedimento, notadamente 

no que pertine ao fortalecimento de vínculos (prazo: 30 dias); 

e) agende-se data para oitiva do investigado, expedindo-se a necessária notificação. 

f) com as informações ou com o decurso do prazo sem estas, volte-me concluso para análise e deliberação. 

CUMPRA-SE.  

Paço do Lumiar, 07 de Agosto de 2020, 

 

* Assinado eletronicamente 

CARLA MENDES PEREIRA ALENCAR 

Promotora de Justiça 

Matrícula 1064872 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 07/08/2020 23:38 (CARLA MENDES PEREIRA ALENCAR) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento PORTARIA-3ªPJPLUM, 

Número do Documento 72020 e Código de Validação 4579CE29CE. 

 

 

SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 

 

PORTARIA-PJSDA - 212020 

Código de validação: ABA3925164 

 

Instauração de Procedimento Administrativo Strictu Sensu 

Objeto: acompanhar a transparência e aperfeiçoamento do sistema de regulação do acesso à assistência em saúde no Município de 

São Domingos do Azeitão/MA. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu Representante Legal infra- firmado, titular da Promotoria de Justiça da Comarca 

de São João dos Patos/MA, respondendo pela Promotoria de Justiça de São Domingos do Azeitão/MA, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 129, inc. II e VI, da Constituição da República e art. 26, inc. I, da Lei Federal nº 8.625/93, sem prejuízo das demais 

disposições legais pertinentes, em especial os arts. 3º, inc. V e 5º, inc. II, ambos do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014, 

CONSIDERANDO o Projeto "Organização e Transparência nas Listas de Espera do SUS e Aperfeiçoamento da Regulação em 

Saúde”, elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, fruto da Ação Nacional em Defesa do Direito à Saúde; 
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CONSIDERANDO que o referido Projeto tem como objetivos contribuir para o 

aumento da transparência das listas de espera de procedimentos do SUS (consultas, exames, cirurgias etc.) e para o aperfeiçoamento 

da regulação da saúde nos Estados e Municípios, procurando, assim, prevenir os inúmeros e conhecidos casos de corrupção que usam 

a vida e a saúde de milhares de brasileiros como moedas de troca política e econômica; 

CONSIDERANDO que a adesão da Procuradoria Geral de Justiça do MPMA ao Projeto converteu o tema da regulação e 

transparência das listas de espera do SUS como atuação institucional prioritária na área de saúde; 

CONSIDERANDO que a regulação do acesso à assistência em saúde em cada município maranhense é imprescindível para promover 

a sua integralidade da forma mais equânime possível, evitando desassistência, e que o paciente fique peregrinando pelo recurso de 

que necessita; 

CONSIDERANDO que a finalidade da regulação é equacionar a demanda por serviços de média e alta complexidade com a oferta, 

já que tais recursos, devido à regionalização da saúde bem como em razão dos seus altos custos, são ofertados, estrategicamente, por 

determinados municípios (normalmente as sedes das Regiões de Saúde), segundo as pactuações entabuladas nas Comissões 

Intergestores Regional e Bipartite (CIR e CIB, respectivamente); 

CONSIDERANDO que à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 

os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde, como dispõe o art. 18, I da Lei 8.080/90; 

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o processo de regionalização, hierarquização e integração das ações e serviços de 

saúde; 

CONSIDERANDO ser o Ministério Público órgão agente da fiscalização da gestão pública de saúde, assim definido na Seção IV, 

Capítulo IV, da Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 

RESOLVE: 

INSTAURAR o presente Procedimento Administrativo, tendo por objeto diagnosticar o funcionamento da regulação do acesso à 

assistência em saúde no Município de São Domingos do Azeitão/MA e exigir o seu aperfeiçoamento. 

Como diligência inicial, oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Azeitão/MA solicitando que esclareça, em 

10 (dez) dias, o que segue, acompanhada da respectiva documentação comprobatória: 

a. O município adota algum sistema informatizado de regulação, destinado a promover o acesso do usuário às consultas 

especializadas, exames, procedimentos, leitos e assistência de urgência e emergência, tanto localmente quanto nas referências 

pactuadas? 

b. Caso não adote, como é viabilizado o acesso dos pacientes a tais recursos, de forma a garantir a integralidade e a equidade? 

c. Existe algum locus administrativo no município destinado a recepcionar a demanda do usuário que necessita desses 

recursos, para promover a inserção de seu pedido no sistema de regulação/atender a sua demanda? Caso exista, a unidade conta com 

servidores capacitados e destinados exclusivamente a recepcionar esses pedidos, qualificados para o manuseio dos sistemas de 

regulação, e para alimentar as informações de forma adequada e detalhada? 

d. Na hipótese de não existir tal locus administrativo, todas as unidades de atenção primária possuem computadores, 

conectividade à Internet e acesso aos sistemas oficiais de regulação, para que os munícipes sejam regulados a partir da porta de 

entrada do sistema de saúde? 

e. As demais unidades de saúde das redes pública e privada conveniada ao SUS no município dispõem de computador, 

conectividade à Internet e acesso aos sistemas oficiais de regulação? 

f. Existe algum mecanismo/fluxo/estratégia adotada para confirmar, junto ao munícipe, que o seu pedido/pleito foi atendido 

(ou seja, para informar a data, horário e local onde terá acesso ao recurso assistencial pleiteado e cujo atendimento foi deferido)? 

g. Em havendo unidades hospitalares ou unidades dotadas de leitos de observação, com funcionamento 24h no município, 

informar se possuem Núcleo Interno de Regulação 

(NIR), conforme exige a Portaria GM/MS nº 3.390/2013 (atual Portaria de Consolidação nº 02/2017), com acesso aos sistemas 

informatizados de regulação, devendo encaminhar comprovação da existência do NIR; 

h. Caso o município disponha de Hospital ou de unidades de saúde com ambulatório, informar e encaminhar: 

g.1) quais especialidades atende (delimitar o seu perfil assistencial); g.2) qual é a meta física mensal, por especialidade; 

g.3) realiza exames? Quais? Informar meta física mensal, por tipo de exame; g.4) utiliza algum sistema informatizado de regulação? 

Quais? 

Para auxiliá-lo no acompanhamento, nomeia-se o Servidor Marcelo Henrique Gomes Marinho, Técnico Ministerial-Executor de 

Mandados, para Secretariar os autos, sob o compromisso de seu cargo. 

Cadastre no SIMP como procedimento administrativo e encaminhe cópia desta Portaria para publicação no Diário Eletrônico. 

São Domingos do Azeitão, 12 de agosto de 2020. 

 

* Assinado eletronicamente 

FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MILHOMEM 

Promotor de Justiça Matrícula 1072990 

*Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade informando os seguintes dados: Sigla 

do Documento PORTARIA-PJSDA, 

Número do Documento 212020 e Código de Validação ABA3925164 

Documento assinado. São Domingos do Azeitão, 12/08/2020 15:43 (FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MILHOMEM) 
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PORTARIA-PJSDA - 222020 

Código de validação: 32737A02EB 

 

Instauração de Procedimento Administrativo Strictu Sensu 

Objeto: acompanhar a transparência e aperfeiçoamento do sistema de regulação do acesso à assistência em saúde no Município de 

Benedito Leite/MA. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu Representante Legal infra- firmado, titular da Promotoria de Justiça da Comarca 

de São João dos Patos/MA, respondendo pela Promotoria de Justiça de São Domingos do Azeitão/MA, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 129, inc. II e VI, da Constituição da República e art. 26, inc. I, da Lei Federal nº 8.625/93, sem prejuízo das demais 

disposições legais pertinentes, em especial os arts. 3º, inc. V e 5º, inc. II, ambos do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014, 

CONSIDERANDO o Projeto "Organização e Transparência nas Listas de Espera do SUS e Aperfeiçoamento da Regulação em 

Saúde” , elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, fruto da Ação Nacional em Defesa do Direito à Saúde; 

CONSIDERANDO que o referido Projeto tem como objetivos contribuir para o aumento da transparência das listas de espera de 

procedimentos do SUS (consultas, exames, cirurgias etc.) e para o aperfeiçoamento da regulação da saúde nos Estados e Municípios, 

procurando, assim, prevenir os inúmeros e conhecidos casos de corrupção que usam a vida e a saúde de milhares de brasileiros como 

moedas de troca política e econômica; 

CONSIDERANDO que a adesão da Procuradoria Geral de Justiça do MPMA ao Projeto converteu o tema da regulação e 

transparência das listas de espera do SUS como atuação institucional prioritária na área de saúde; 

CONSIDERANDO que a regulação do acesso à assistência em saúde em cada município maranhense é imprescindível para promover 

a sua integralidade da forma mais equânime possível, evitando desassistência, e que o paciente fique peregrinando pelo recurso de 

que necessita; 

CONSIDERANDO que a finalidade da regulação é equacionar a demanda por serviços de média e alta complexidade com a oferta, 

já que tais recursos, devido à regionalização da saúde bem como em razão dos seus altos custos, são ofertados, estrategicamente, por 

determinados municípios (normalmente as sedes das Regiões de Saúde), segundo as pactuações entabuladas nas Comissões 

Intergestores Regional e Bipartite (CIR e CIB, respectivamente); 

CONSIDERANDO que à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 

os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde, como dispõe o art. 18, I da Lei 8.080/90; 

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o processo de regionalização, hierarquização e integração das ações e serviços de 

saúde; 

CONSIDERANDO ser o Ministério Público órgão agente da fiscalização da gestão pública de saúde, assim definido na Seção IV, 

Capítulo IV, da Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 

RESOLVE: 

INSTAURAR o presente Procedimento Administrativo, tendo por objeto diagnosticar o funcionamento da regulação do acesso à 

assistência em saúde no Município de Benedito Leite/MA e exigir o seu aperfeiçoamento. 

Como diligência inicial, oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito Leite/MA solicitando que esclareça, em 10 (dez) 

dias úteis, o que segue, acompanhada da respectiva documentação comprobatória: 

a. O município adota algum sistema informatizado de regulação, destinado a promover o acesso do usuário às consultas 

especializadas, exames, procedimentos, leitos e assistência de urgência e emergência, tanto localmente quanto nas referências 

pactuadas? 

b. Caso não adote, como é viabilizado o acesso dos pacientes a tais recursos, de forma a garantir a integralidade e a equidade? 

c. Existe algum locus administrativo no município destinado a recepcionar a demanda do usuário que necessita desses 

recursos, para promover a inserção de seu pedido no sistema de regulação/atender a sua demanda? Caso exista, a unidade conta com 

servidores capacitados e destinados exclusivamente a recepcionar esses pedidos, qualificados para o manuseio dos sistemas de 

regulação, e para alimentar as informações de forma adequada e detalhada? 

d. Na hipótese de não existir tal locus administrativo, todas as unidades de atenção primária possuem computadores, 

conectividade à Internet e acesso aos sistemas oficiais de regulação, para que os munícipes sejam regulados a partir da porta de 

entrada do sistema de saúde? 

e. As demais unidades de saúde das redes pública e privada conveniada ao SUS no município dispõem de computador, 

conectividade à Internet e acesso aos sistemas oficiais de regulação? 

f. Existe algum mecanismo/fluxo/estratégia adotada para confirmar, junto ao munícipe, que o seu pedido/pleito foi atendido 

(ou seja, para informar a data, horário e local onde terá acesso ao recurso assistencial pleiteado e cujo atendimento foi deferido)? 

g. Em havendo unidades hospitalares ou unidades dotadas de leitos de observação, com funcionamento 24h no município, 

informar se possuem Núcleo Interno de Regulação (NIR), conforme exige a Portaria GM/MS nº 3.390/2013 (atual Portaria de 

Consolidação nº 02/2017), com acesso aos sistemas informatizados de regulação, devendo encaminhar comprovação da existência 

do NIR; 

h. Caso o município disponha de Hospital ou de unidades de saúde com ambulatório, informar e encaminhar: 

g.1) quais especialidades atende (delimitar o seu perfil assistencial); g.2) qual é a meta física mensal, por especialidade; 
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g.3) realiza exames? Quais? Informar meta física mensal, por tipo de exame; g.4) utiliza algum sistema informatizado de regulação? 

Quais? 

Para auxiliá-lo no acompanhamento, nomeia-se o Servidor Marcelo Henrique Gomes Marinho, Técnico Ministerial-Executor de 

Mandados, para Secretariar os autos, sob o compromisso de seu cargo. 

Cadastre no SIMP como procedimento administrativo e encaminhe cópia desta Portaria para publicação no Diário Eletrônico. 

São Domingos do Azeitão, 12 de agosto de 2020. 

 

* Assinado eletronicamente 

FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MILHOMEM 

Promotor de Justiça Matrícula 1072990 

Documento assinado. São Domingos do Azeitão, 12/08/2020 15:42 (FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MILHOMEM) 

*Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade informando os seguintes dados: Sigla 

do Documento PORTARIA-PJSDA, 

Número do Documento 222020 e Código de Validação 32737A02EB. 

 

 

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 

 

PORTARIA-1ªPJCSJR - 102020 

Código de validação: 0C71ABAE37 

PORTARIA Nº 10/2020 – 1ª PJ/Cível/SJR. 

 

OBJETO: Instaurar de Inquérito Civil, por conversão de Notícia de Fato nº 53/2019 para apurar denúncia de prática de improbidade 

administrativa e fraude de licitação envolvendo o Município de São José de Ribamar – MA e as empresas NEO ARQUITETURA 

EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e POLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME nos Pregões Presenciais nº 26/2018 

e nº 31/2019 – CELICC/PMSJR e Concorrências nº 14/2017 e nº 18/2017 – SEMOSP/SJR 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu Promotor de Justiça, MÁRCIO JOSÉ BEZERRA CRUZ, 

infrafirmado, titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de São José de Ribamar, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas na Defesa da Probidade Administrativa, pelo art. 129, III, da Constituição Federal, art. 8º, § 1.º da Lei Federal nº. 7.347/85, 

art. 25, IV, ‘a’ da Lei Federal nº 8.625/93 e art. 26, V, ‘a’ da Lei Complementar Estadual nº 013/91, e: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias 

a sua garantia e promover o Inquérito Civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, e de outros interesses 

difusos e coletivos (art. 129, II e III, CF); 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 53/2019-1ªPJC/SJR, cadastrado no Protocolo SIMP nº 003716-506/2019, tem como 

objeto de apurar a denúncia de prática de improbidade administrativa e fraude de licitação envolvendo o Município de São José de 

Ribamar – MA e as empresas NEO ARQUITETURA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e POLO ARQUITETURA E 

CONSTRUÇÃO LTDA – ME nos Pregões Presenciais nº 26/2018 e nº 31/2019 – CELICC/PMSJR e Concorrências nº 14/2017 e nº 

18/2017 – SEMOSP/SJR; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuação dos trabalhos de verificação quanto a prática do ato de improbidade administrativa, 

com diligências investigatórias próprias da atividade ministerial; 

RESOLVE: 

INSTAURAR o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com vistas a apurar a denúncia acima descrita, promovendo a necessária 

coleta de informações, depoimentos, certidões, perícias e demais diligências para posterior instauração da ação civil e/ou penal ou 

arquivamento, se for o caso, adotando-se as seguintes providências: 

a) Autue-se o presente expediente que vai encabeçado por esta Portaria e registre-se em livro próprio, permanecendo a numeração 

do SIMP, conforme a Resolução CNMP nº 23/2007; 

b) Reitera-se o OFC – 1ª PJCSJR – 722020 ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo – 

SEMOSP/SJR para que envie cópias integrais dos Procedimentos Licitatórios nº 115/2017 - SEMOSP e nº 209/2017 – SEMOSP, que 

deram origem às Concorrências nº 14/2017- SEMOSP e nº 18/2017- SEMOSP, estipulando o prazo de 10 (dez) dias para apresentação 

de resposta; 

c) Por fim, DESIGNO, para secretariar os trabalhos a Assessora de Promotor de Justiça NATHÁLIA MARTINS DA SILVA, lotada 

nesta Promotoria de Justiça, devendo ser formalizado o devido termo de compromisso. 

São José de Ribamar, 30 de julho de 2020. 

 

* Assinado eletronicamente 

MARCIO JOSE BEZERRA CRUZ 
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Promotor de Justiça 

Matrícula 52076 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 31/07/2020 14:59 (MARCIO JOSE BEZERRA CRUZ) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento PORTARIA-1ªPJCSJR, 

Número do Documento 102020 e Código de Validação 0C71ABAE37. 

 

 

TUNTUM 

 

PORTARIA-PJTUN - 162020 

Código de validação: CA723C3E92 

PORTARIA 16/2020 

 

Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 039/2019 – PJTUN (SIMP 001236-509/2019), em Inquérito Civil.  

O Dr. WLADEMIR SOARES DE OLIVEIRA, Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça de Tuntum, usando das 

atribuições que lhe confere o art. 129, inc. III, da Constituição Federal e o art. 26, inc. I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público (Lei 8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes e, Considerando que esgotara o prazo inicial de 30 

(trinta) dias do procedimento da Notícia de Fato nº 039/2019-PJTUN (SIMP 001236-509/2019), bem como os 90 dias de prorrogação, 

de acordo com o art. 4°, do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-CPGJ/CGMP;  

Considerando a necessidade de prosseguir nas investigações e coleta de provas para embasamento de possível futura Ação Civil 

Pública;  

RESOLVE:  

Converter a Notícia de Fato nº 039/2019 – PJTUN (SIMP 001236-509/2019) em Inquérito Civil, visando promover a coleta de 

informações, depoimentos, certidões, perícias e demais diligências para posterior instauração da ação civil pública, para preservação 

do patrimônio público e da moralidade administrativa, nos termos da lei, determinando desde já, e em especial, o seguinte:  

1) Designo o servidor, DIRCEU LEITE SOUSA AIRES, matrícula 1071672, para exercer as funções de Secretário no presente 

Inquérito Civil; 

2) Seja a presente PORTARIA autuada e publicada no átrio desta Promotoria de Justiça, devendo ser anotado, ainda, no campo 

Resumo no SIMP, como assunto objeto de investigação o seguinte: “Demanda constante do cadastro de manifestação da Ouvidoria 

do Ministério Público do Estado do Maranhão sob o protocolo nº DA 259 (OFC-GAB/OUV – 15432019), dando conta de 

irregularidades nos contratos de execução de obras provenientes da Secretaria de Administração de Tuntum/MA sob os n°s 005/2017 

– TP e 009/2017 – TP”. 

3) Providencie a remessa de cópia da Portaria ao Setor de Coordenação de Documentação e Biblioteca, para fins de publicação. 

Tuntum /MA, 11 de agosto de 2020. 

 

* Assinado eletronicamente 

WLADEMIR SOARES DE OLIVEIRA 

Promotor de Justiça 

Matrícula 1066299 

Documento assinado. Tuntum, 11/08/2020 09:53 (WLADEMIR SOARES DE OLIVEIRA) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento PORTARIA-PJTUN, 

Número do Documento 162020 e Código de Validação CA723C3E92. 
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