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ATOS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMENTO Nº 118237/2020
Interessado: Adryelle da Silva Moreira
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, autoriza o gozo de 20 dia(s) de férias ao(à) servidor(a) em
epígrafe, relativas ao período aquisitivo 2019, para fruição no período
de 22/06/2020 a 11/07/2020.
Marlon André Mendes Bernardo
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

II – DESIGNAR a Exma. Sra. Dra. SIMONE MARTINS LIMA, Promotora
de Justiça de Entrância Final, titular da 103.ª Promotoria de Justiça da
Capital (2.ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de
Crianças e Adolescentes), para oferecer as contrarrazões nos autos da
Apelação Criminal n.º 0639866-14.2019.8.04.0001, 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.), 23 de março de 2020.

REQUERIMENTO Nº 122885/2020
Interessado: Hélder Nóbrega Ribeiro
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Autorizar o afastamento do(a) servidor(a) em epígrafe, no período de
06/04/2020 a 08/04/2020, em compensação aos serviços prestados à
Justiça Eleitoral nas eleições de 2º turno do pleito 2018, perfazendo o
total de 3 dia(s) de dispensa.
Marlon André Mendes Bernardo
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 0861/2020/PGJ
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do art. 9.º do ATO N.º 254/2017/PGJ, datado
de 19.12.2017,

REQUERIMENTO Nº 122962/2020
Interessado: Viviane Martins Amorim de Freitas
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 2020, originalmente previstas
para o período de 08/09/2020 a 17/09/2020, para fruição no período de
01/12/2020 a 10/12/2020.
Marlon André Mendes Bernardo
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

ATOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RESOLVE:
SUSPENDER, a contar de 24.03.2020, por necessidade de serviço, o
gozo das férias a que faz jus a Exma. Sra. Dra. YARA REBECA
ALBUQUERQUE MARINHO DE PAULA, Promotora de Justiça de
Entrância Inicial, concedido pela Portaria n.º 0357/2020/PGJ, datada de
03.02.2020, referente à 1.ª etapa do exercício 2015/2016, para fruição
do restante em época oportuna.
Dê-se ciência, registre-se, cumpra-se.

PORTARIA Nº 0851/2020/PGJ
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno - SEI n.º
2020.003739, que trata de Intimação Eletrônica expedida nos autos da
Apelação Criminal n.º 0639866-14.2019.8.04.0001;
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;

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 23 de março de 2020.

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 0863/2020/PGJ
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do art. 9.º do ATO N.º 254/2017/PGJ, datado
de 19.12.2017,

RESOLVE:

RESOLVE:

I – REVOGAR, a contar desta data, as disposições da Portaria n.º
0562/2020/PGJ, de 19 de fevereiro de 2020, a qual designou o Exmo.
Sr. Dr. Rogério Marques Santos, Promotor de Justiça de Entrância
Final, para oferecer as contrarrazões nos autos da Apelação Criminal
n.º 0639866-14.2019.8.04.0001.

TRANSFERIR, por necessidade de serviço, o gozo de 30 (trinta) dias,
das férias a que faz jus a Exma. Sra. Dra. YARA REBECA
ALBUQUERQUE MARINHO DE PAULA, Promotora de Justiça de
Entrância Inicial, concedido pela Portaria n.º 0357/2020/PGJ, datada de
03.02.2020, referente às 1.ª e 2.ª etapas do exercício

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procuradora-geral de Justiça:
Leda Mara Nascimento Albuquerque
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Carlos Fábio Braga Monteiro
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Mauro Roberto Veras Bezerra
Corregedora-geral do Ministério Público:
Jussara Maria Pordeus e Silva
Secretário-geral do Ministério Público:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior

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

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

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
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Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
Neyde Regina Demósthenes Trindade
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Leda Mara Nascimento Albuquerque
(Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Públio Caio Bessa Cyrino
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Sílvia Abdala Tuma
Karla Fregapani Leite
Adelton Albuquerque Matos
OUVIDORIA
Nicolau Libório dos Santos Filho
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nacional para o Coronavírus (COVID-19) – e coordenar e articular as
medidas em resposta às demandas relacionadas à emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 23 de março de 2019.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO AMAZONAS, em Manaus (Am.), 24 de março de 2020.

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 0870/2020/PGJ
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

PORTARIA Nº 0873/2020/PGJ

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno SEI n.º 2020.006561,
onde figura, como interessado, o Exmo. Sr. Dr. REINALDO ALBERTO
NERY DE LIMA, Promotor de Justiça de Entrância Final, Coordenador
do CAOCRIMO/GAECO, através do qual solicita a indicação de
membro, em caráter excepcional, a fim de acompanhar e auxiliar nas
importantes demandas do GAECO;

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

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

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, em caráter excepcional, a Exma. Sra. Dra. YARA REBECA
ALBUQUERQUE MARINHO DE PAULA, Promotora de Justiça de
Entrância Inicial, para atuar, exclusivamente, junto ao Grupo de
Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO),
integrante da Estrutura do Centro de Apoio Operacional de Inteligência,
Investigação Criminal e Combate ao Crime Organizado (CAOCRIMO), a
contar desta data.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 24 de março de 2020.

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno - SEI n.º
2020.006515, que trata de Intimação Eletrônica expedida nos autos da
Apelação Criminal n.º 0216694-84.2014.8.04.0001;

RESOLVE:
DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. ÁLVARO GRANJA PEREIRA DE SOUZA,
Promotor de Justiça de Entrância Final, titular da 88.ª Promotoria de
Justiça da Capital (4.ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico
de Entorpecentes), para oferecer as contrarrazões nos autos da
Apelação Criminal n.º 0216694-84.2014.8.04.0001, em tramitação na
Segunda Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas.
Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 23 de março de 2020.

PORTARIA Nº 0872/2020/PGJ

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor da Portaria n.º 0853/2020/PGJ, datada de
23.03.2020, que instituiu no âmbito do Ministério Público do Estado do
Amazonas, Gabinete de Enfrentamento de Crise (GABMPAM/COVID19);
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso XLI, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica do
Ministério Público do Estado do Amazonas),
RESOLVE:
INCLUIR na Portaria n.º 0853/2020/PGJ, datada de 23.03.2020, que
instituiu, no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas,
Gabinete de Enfrentamento de Crise (GAB-MPAM/COVID-19), as
Exmas. Sras. Dras. CLÁUDIA MARIA RAPOSO DA CÂMARA e
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS, Promotoras de Justiça de
Entrância Final, para acompanhar e fiscalizar o Plano Estadual e
Municipal de Combate ao COVID-19, de que trata a Nota Técnica
Conjunta n.º 01/2020 – CES/CNMP/1ºCCR, de 26 de fevereiro de 2020
– referente à decretação de emergência de saúde pública de
importância
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procuradora-geral de Justiça:
Leda Mara Nascimento Albuquerque
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Carlos Fábio Braga Monteiro
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Mauro Roberto Veras Bezerra
Corregedora-geral do Ministério Público:
Jussara Maria Pordeus e Silva
Secretário-geral do Ministério Público:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior

PORTARIA Nº 0874/2020/PGJ
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno - SEI n.º
2020.006516, que trata de Intimação Eletrônica expedida nos autos da
Apelação Criminal n.º 0601056-67.2019.8.04.0001;
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. CARLOS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO,
Promotor de Justiça de Entrância Final, titular da 96.ª Promotoria de
Justiça da Capital (11.ª Vara Criminal), para oferecer as contrarrazões
nos autos da Apelação Criminal n.º 0601056-67.2019.8.04.0001, em
tramitação na Segunda Câmara Criminal

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

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

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
Neyde Regina Demósthenes Trindade
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Leda Mara Nascimento Albuquerque
(Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Públio Caio Bessa Cyrino
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Sílvia Abdala Tuma
Karla Fregapani Leite
Adelton Albuquerque Matos
OUVIDORIA
Nicolau Libório dos Santos Filho
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do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

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

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

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 23 de março de 2020.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 23 de março de 2020.
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 0877/2020/PGJ
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

PORTARIA Nº 0875/2020/PGJ
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno - SEI n.º
2020.006517, que trata de Intimação Eletrônica expedida nos autos da
Apelação Criminal n.º 0631985-83.2019.8.04.0001;
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. RODRIGO MIRANDA LEÃO JÚNIOR,
Promotor de Justiça de Entrância Final, titular da 69.ª Promotoria de
Justiça da Capital (1.ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade
Sexual de Crianças e Adolescentes), para oferecer as contrarrazões
nos autos da Apelação Criminal n.º 0631985-83.2019.8.04.0001, em
tramitação na Segunda Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Amazonas.

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno - SEI n.º
2020.006533, que trata de Intimação Eletrônica expedida nos autos da
Apelação Criminal n.º 0247467-49.2013.8.04.0001;
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 a Exma. Sra. Dra. LILIAN MARIA PIRES STONE,
Promotora de Justiça de Entrância Final, titular da 19.ª Promotoria de
Justiça da Capital (Vara Especializada de Crimes de Trânsito), para
oferecer as contrarrazões nos autos da Apelação Criminal n.º 024746749.2013.8.04.0001, 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.), 23 de março de 2020.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 23 de março de 2020.

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 0878/2020/PGJ
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

PORTARIA Nº 0876/2020/PGJ
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno - SEI n.º
2020.006518, que trata de Intimação Eletrônica expedida nos autos da
Apelação Criminal n.º 0642604-09.2018.8.04.0001;
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 a Exma. Sra. Dra. LILIAN MARIA PIRES STONE,
Promotora de Justiça de Entrância Final, titular da 19.ª Promotoria de
Justiça da Capital (Vara Especializada de Crimes de Trânsito), para
oferecer as contrarrazões nos autos da Apelação Criminal n.º 064260409.2018.8.04.0001, em tramitação na Segunda Câmara Criminal do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno - SEI n.º
2020.006544, que trata de Intimação Eletrônica expedida nos autos da
Apelação Criminal n.º 0655035-75.2018.8.04.0001;
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. GÉBER MAFRA ROCHA, Promotor de
Justiça de Entrância Final, titular da 101.ª Promotoria de Justiça da
Capital (2.ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de
Crianças e Adolescentes), para oferecer as contrarrazões nos autos da
Apelação Criminal n.º 0655035-75.2018.8.04.0001, em tramitação na
Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas.
Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procuradora-geral de Justiça:
Leda Mara Nascimento Albuquerque
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Carlos Fábio Braga Monteiro
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Mauro Roberto Veras Bezerra
Corregedora-geral do Ministério Público:
Jussara Maria Pordeus e Silva
Secretário-geral do Ministério Público:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior

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

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

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
Neyde Regina Demósthenes Trindade
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Leda Mara Nascimento Albuquerque
(Presidente)
Jussara Maria Pordeus e Silva
Públio Caio Bessa Cyrino
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Sílvia Abdala Tuma
Karla Fregapani Leite
Adelton Albuquerque Matos
OUVIDORIA
Nicolau Libório dos Santos Filho
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GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 24 de março de 2020.

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça

ATOS DA SUBPROCURADORIA-GERAL PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
PORTARIA Nº 0177/2020/SUBADM
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2020.006534-SEI;
RESOLVE:
ALTERAR o teor da Portaria n.º 032/2020/SUBADM, datada de
15.01.2020, excluindo, a pedido, a servidora MILENA KAKIHARA,
Agente de Serviço-Administrativo, a partir desta data.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 24 de março de 2020.

MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal
de 1988, 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 a necessidade da adoção de medidas emergenciais
e provisórias de prevenção e contenção ao novel coronavirus (SARSco-V2) e àCOVID-19, diante da classificação de pandemia pela
Organização Mundial de Saúde;
CONSIDERANDO a Portaria n. 0653/2020/PGJ, da lavra da
Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do
Amazonas, que instituiu o Grupo de Trabalho para acompanhamento
das ações de enfrentamento do coronavírus (SARS-co-V-2) no Estado
do Amazonas;
CONSIDERANDO a instauração de Procedimento Administrativo, em
atendimento à Recomendação contida no ATO n. 002.2020.CGMP, nos
termos de art. 8º, II, da Resolução CNMP n. 174/2017, para
acompanhar e fiscalizar os ajustes firmados no âmbito da Administração
Pública vinculados à prevenção e erradicação do coronavírus (SARSco-V2);
CONSIDERANDO que medidas para alcance de tais objetivos
envolvem a aquisição de insumos e serviços necessários às ações
preventivas e curativas relacionadas à transmissão do vírus e suas
consequências;
CONSIDERANDO que mesmo em situação que caracterize a contração
direta, com base no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93, impõe-se à
Administração Pública a instauração de prévio processo administrativo,
com a justificativa da escolha do contratado, bem como a comprovação
da economicidade do preço praticado;

ATOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AVISO
EXTRATO DE ARQUIVAMENTO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio da
Promotoria de Justiça de Jutaí/AM, na forma do art. 71 c/c art. 39, inciso
I, todos da Resolução CSMP nº 06/2015 – CSMP, in fine, dá
conhecimento a quem venha interessar que foi arquivado o Inquérito
Civil nº 160.2019.000016 – PJ Jutaí/AM, pelos motivos fáticos e
jurídicos constantes no despacho, notadamente, em razão da
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta.
Informe-se a todos cientificados que fica disponibilizado o prazo de 10
(dez) dias, a contar de um dia após o prazo desta publicação no Diário
Oficial do Ministério Público do Estado do Amazonas, para eventual
interposição de recurso, consoante o inserto no art. 20 da Resolução
006/2015/CSMP, a ser interposto na Promotoria de Jutaí/AM, localizada
à Rua Cícero Tuchaua, nº 750, Santo Antônio, Jutaí/AM, bem como
através do e-mai l<01promotoria.jti@mpam.mp.br>.

CONSIDERANDO que, a fim de viabilizar a ampla fiscalização dos
gastos públicos pelas instituições integrantes do sistema de controle
formal e do controle social da Administração Pública, a Lei n. 13.979, de
06 de fevereiro de 2020 determinou, no § 2º do supracitado artigo,
sejam imediatamente adotadas medidas concretas de ampla
publicidade às contratações diretas realizadas com fundamento naquele
diploma legal;
CONSIDERANDO que deve ser priorizada a utilização do Sistema de
Registro de Preços, quando cabível, inclusive observando a viabilidade
de adesão às atas de outros entes;
CONSIDERANDO que a requisição administrativa, prevista no art. 5º,
XXV, da Constituição Federal permite a utilização coativa de bens ou
serviços particulares pelo Poder Público, por ato de execução imediata
e direta da autoridade requisitante e indenização ulterior para
atendimento das necessidades coletivas urgentes e transitórias;
CONSIDERANDO que o art. 15, inciso XIII, da Lei n. 8.080/90, que trata
do Sistema Único de Saúde, determina que “para atendimento de
necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de
situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de
epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa
correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas
naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;

Jutaí/AM, 24 de março de 2020.

ELANDERSON LIMA DUARTE
Promotor de Justiça

RESOLVE, com fundamento no art. 3º da Resolução n. 164/2017 do
CNMP, expedir a presente RECOMENDAÇÃO à Prefeitura Municipal de
Jutaí para que adote as medidas de orientação abaixo expostas:

AVISO
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por seu
membro adiante assinado, no uso das atribuições constitucionais
conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de
1988, art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e no Manual de
Taxonomia do Conselho Nacional do Ministério, vem expor e
recomendar o que segue;
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1) Na formalização de contratos administrativos relacionados às ações
preventivas e curativas relacionadas à transmissão e consequências do
vírus novel coronavírus (SARS-co-V2) e do COVID-19, utilizem o
Sistema de Registro de Preços, quando cabível, inclusive com adesão a
Atas de outros entes;
2) Em caso de impossibilidade de utilização do Sistema de Registro de
Preços e justificando-se a contratação direta, inclusive com fundamento
no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93, sejam observados todos os requisitos
do processo administrativo correspondente ao ajuste, em especial
quanto à justificativa da escolha do contratado e demonstração da
economicidade do contrato;
3) Verificando-se sobrepreço em todas as propostas de contratação
apresentadas, desde que sem alternativa outra pra o município e
tratando-se de bem ou serviço essencial para a prevenção ou
erradicação do vírus, avalie a possibilidade de excepcional utilização –
sobretudo nas contratações mais urgentes da área de saúde – do
instituto de requisição administrativa de bens e serviços, desde que
motivadamente, com justa e célere indenização posterior, observados
os valores normalmente praticados pelo mercado;
4) Adote as medidas fiscalizatórias necessárias à garantia da correta
execução contratual, dentre as quais a designação individualizada de
gestores e /ou fiscais de contratos;
5) Promova a ampla publicidade dos procedimentos de dispensa e da
execução dos correlatos contratos, notadamente pela imediata
disponibilização, em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei n. 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição
na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição, nos exatos termos prescritos
pelo art. 4º, § 2º, da Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020..
Por oportuno, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL adverte que o
desatendimento desta recomendação poderá importar a adoção das
medidas judiciais cabíveis, para os fins de garantir o respeito aos
princípios constitucionais aplicáveis.
Nesse passo, requisita-se, desde logo, que as autoridades acima
mencionadas, no prazo de 05 (cinco) dias, informem quais medidas
foram adotadas, encaminhando relatório das atividades desenvolvidas e
os documentos comprobatórios, para acompanhamento futuro do órgão
ministerial.
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cabíveis para a correta aplicação da lei, nos termos do art. 127, caput,
da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
ambiente sadio às presentes e futuras gerações, tutelando-se os
interesses difusos e coletivos, inteligência do Inciso III do art. 129 da
Carta Magna;
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e
fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de tutelá-lo foi
conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, II,
24, XII e 30, VII, 196 e 197, todos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6º da Lei n.º 8.080/90, está
incluída no campo de atuação do Sistema único de Saúde (SUS) as
ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças
ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7º, VII, da Lei n.º 8.080/90, as
ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO ser atribuição desta Promotoria de Justiça de Anori
acompanhar o cumprimento da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de
1990, notadamente no âmbito da execução de serviços municipais de
natureza pública;
CONSIDERANDO a Declaração de EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL (ESPII) pela
Organização Mundial da Saúde em 30/01/2020, em virtude do surto do
novo coronavírus (2019-nCov);
CONSIDERANDO a Portaria n.º 188, de 03/02/2020, pela qual o
Ministério da Saúde declarou a situação de EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESP/N), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), haja vista que a
situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, bem
como exige resposta coordenada das ações de saúde de competência
da vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas da gestão do
SUS;

Publique-se. Notifique-se. Registre-se. Cumpra-se.
CONSIDERANDO que a ausência de medidas preventivas por parte do
Poder Público para prevenir a proliferação do coronavírus poderá
causar sérias implicações à saúde pública, em decorrência do alto
potencial de contágio do vírus, constatado por cientistas e médicos
infectologistas1;

Jutaí /AM, 21 de março de 2020.

ELANDERSON LIMA DUARTE
Promotor de Justiça

CONSIDERANDO a necessidade de rápida resposta à ameaça real que
o COVID-19 oferece em território nacional, estadual e municipal;

AVISO
RECOMENDAÇÃO n. 01.2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por seu
membro adiante assinado, no uso das atribuições constitucionais
conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de
1988, art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e no Manual de
Taxonomia do Conselho Nacional do Ministério, vem expor e
recomendar o que segue;

CONSIDERANDO a Nota Técnica Conjunta n. 01/2020 –
CES/CNMP/1ºCCR, de 26 de fevereiro de 2020, referente à decretação
de emergência de saúde pública de importância nacional para o
coronavírus (COVID-19) e a orientação contida para a atuação
coordenada com os Ministério Públicos para o acompanhamento das
ações realizadas em Vigilância em Saúde em todos os níveis, com
incentivo dos Centros de Apoio Operacional dos Órgãos de Execução
do Ministério Público;
CONSIDERANDO que tramita o PA n. 158.2020.000017,

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, adotando, para tanto, as medidas
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objetivando acompanhar e fiscalizar as ações adotadas para o
enfrentamento da crise do coronavírus (COVID-19), sob o comando da
Secretaria Municipal da Saúde, Prefeitura Municipal e demais órgãos do
Município de Anori/AM;
RESOLVE:
1) RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE ANORI, nas pessoas do Prefeito
Municipal e do Secretário Municipal de Saúde, a adoção ou
determinação, aos órgãos e secretarias
municipais competentes, das seguintes medidas emergenciais:
a) expedição de decreto restringindo a realização de eventos com
grandes aglomerações, com o cancelamento e adiamento daqueles que
envolvam muitas pessoas;
b) expedição de decreto fixando critérios para a realização de trabalho
em horários alternativos em escala, reuniões virtuais e/ou home office,
respeitada a carga horária correspondente aos respectivos cargos;
c) restrição de contato social para pessoas com 60 anos ou mais que
apresentem comorbidades e que se encontrem abrigadas em entidades
municipais, em situação hospitalar ou asilar;
d) determine, de forma excepcional e temporária, o fechamento de
quaisquer locais em que possa haver aglomeração de pessoas e
propagação do vírus com facilidade, suspendendo as atividades de
escolas (públicas e particulares), academias, centros de treinamento,
clubes sociais, feiras, restaurantes, bailes, igrejas, centros religiosos,
cinemas, casas noturnas, casas de eventos, bares noturnos, boates e
similares, ficando mantidas apenas atividades essenciais, como bancos,
casas lotéricas, postos de gasolina, revendedores de gás, farmácias,
laboratórios, supermercados, padarias e congêneres e desde que
adotadas as medidas de higienização adequadas para controle
epidemiológico, sob pena de multa, interdição total ou parcial da
atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento;
e) com o intuito de evitar aglomeração de pessoas usuárias dos
serviços essenciais, tais como bancos, casas lotéricas, postos de
gasolina, revendedores de gás, farmácias, laboratórios, supermercados,
padarias e congêneres, que oriente, fiscalize e organize o
funcionamento daqueles locais, adotando medidas que favoreçam a
livre circulação do ar, distanciamento mínimo entre pessoas e especial
atenção ao grupo prioritário que é mais vulnerável a doença;
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para idosos, estabelecimentos de medida socioeducativa de privação
de liberdade e estabelecimentos escolares;
l) adote sistema de controle de pessoas que ingressarem no Município,
inclusive que desembarcarem na Porto Municipal, em especial
provenientes de cidades ou Países com alto índice de contaminação
pelo vírus COVID19, para fins de identificação e orientação, evitando-se
a propagação de casos de COVID-19;
m) na hipótese de eventual recusa a tratamento, isolamento domiciliar
ou quarentena por paciente com quadro sintomático para o COVID-19,
providencie a medida de submissão compulsória, bem como
comunicação à autoridade policial para adoção de medidas criminais
cabíveis;
n) divulgação do aplicativo para smartphones denominado "Coronavirus
- SUS", desenvolvido pelo Ministério da Saúde com o objetivo de
conscientizará população sobre o COVID-19, que pode ser acessado
pelos seguintes links e códigos:
SISTEMA ANDROID
https://play.google.com/store/app/details?id=br.gov.datasus.guardioes
SISTEMA IOS
https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3ADrus-sus/id1408008382
o) requisite a força pública necessária para cumprimento das
determinações provenientes desta recomendação;
Fixa-se o prazo de 48 horas para que as autoridades recomendadas
informem sobre as providências adotadas em razão da presente
recomendação.
Saliente-se que, diante dos motivos que justificaram a expedição da
presente recomendação administrativa, o acolhimento ou não de seus
termos serve como critério de avaliação do agir administrativo, ao ponto
do descumprimento da presente recomendação sinalizar evidência e
fundada presença de elemento subjetivo (DOLO) capaz de configurar
ato de improbidade administrativa para este Órgão Ministerial.
Finalmente, que seja dada ampla divulgação desta RECOMENDAÇÃO,
além da fixação de cópia no placar da Sede da Promotoria de Justiça
de Anori, o envio de cópia para publicação no Diário Oficial do MPAM.
Publique-se. Notifique-se. Registre-se. Cumpra-se.

f) restrições no uso de transporte público e/ou de frequência a locais de
trabalho e outras
medidas, na hipótese de agravamento da transmissão comunitária;

Anori/AM, 23 de março de 2020.

g) quarentena e/ou isolamento, na própria residência ou em hospitais,
conforme orientação médica;

ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA
Promotora de Justiça

h) realização de testes em profissionais de saúde com "síndrome
gripal", mesmo os que não tiveram contato direto com casos
confirmados;

1 https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/27/pacienteinfectado-por-coronavirus-pode-transmitira-doenca-para-ate-trespessoas-diz-estudo-britanico.ghtml

i) viabilizar, conforme prescrição médica, o isolamento respiratório
domiciliar de viajante internacional ou nacional que regressou de pais
ou de outra unidade da federação com transmissão comunitária do
novo coronavirus;
j) produção e promoção da eficiente distribuição de material de
divulgação das orientações e/ou determinações de medidas não
farmacológicas, de maneira direcionada a grupos específicos como,
entre outros: famílias, empresas, sindicatos e associações,
estabelecimentos prisionais, instituições de longa permanência

AVISO
RECOMENDAÇÃO Nº 01/2020
(Procedimento Administrativo nº 02/2020)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por seu
membro adiante assinado, no uso das atribuições constitucionais
conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de
1988, art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e no Manual de
Taxonomia do Conselho Nacional do Ministério, vem
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expor e recomendar o que segue;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, adotando, para tanto, as medidas cabíveis
para a correta aplicação da lei, nos termos do art. 127, caput, da
Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
ambiente sadio às presentes e às futuras gerações, tutelando-se os
interesses difusos e coletivos, inteligência do Inciso III do art. 129 da
Carta Magna;
CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e
fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de tutelá-lo foi
conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, II,
24, XII e 30, VII, 196 e 197, todos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6º da Lei n.º 8.080/90, está
incluída no campo de atuação do Sistema único de Saúde (SUS) as
ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças
ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7º, VII, da Lei n.º 8.080/90, as
ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO a Declaração de EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL (ESPII) pela
Organização Mundial da Saúde em 30/01/2020, em virtude do surto do
novo coronavírus (2019-nCov);

CONSIDERANDO o Disposto na Lei Federal nº 13.979/2020 e o
Decreto Federal nº 10.282/2020;
CONSIDERANDO o previsto nos Decretos Estaduais nº 42.100/2020 e
nº 42.101/2020, do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO que o desrespeito às determinações do Poder
Público, destinadas a impedir a propagação do Covid-19, configura o
crime previsto no art. 268, do Código Penal Brasileiro;
CONSIDERANDO então, o disposto no artigo 27, parágrafo único,
inciso IV, da Lei Federal nº 8.625/93, de que cabe ao Ministério Público
expedir recomendação administrativa;
CONSIDERANDO que por força do art. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº
8.069/90, compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos
direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes,
promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, incluindo a
instauração de procedimentos administrativos,
CONSIDERANDO que a infância e juventude possuem prioridade e,
medidas socioeducativas não podem ser aplicadas de forma que
ponham em risco a vida e a saúde do adolescente.
CONSIDERANDO que os serviços de água e esgoto, bem como de
energia elétrica são serviços essenciais e, diante da Pandemia do
COVID-19, não podem ser interrompidos, o que ocasionaria
desassistência total da população;
CONSIDERANDO que compete à Segurança Pública auxiliar o Poder
Executivo e os órgãos a cumprirem as determinações legais e
administrativas;
CONSIDERANDO que deve ser formada uma consciência coletiva a fim
de se evitar a propagação do COVID-19;

CONSIDERANDO a Portaria n.º 188, de 03/02/2020, pela qual o
Ministério da Saúde declarou a situação de EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESP/N), em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019- nCoV),
haja vista que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública, bem como exige resposta coordenada das ações de saúde de
competência da vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas da
gestão do SUS;

RESOLVE:

CONSIDERANDO que a ausência de medidas preventivas por parte do
Poder Público para prevenir a proliferação do COVID-19 poderá causar
sérias implicações à saúde pública, em decorrência do alto potencial de
contágio do vírus, constatado por cientistas e médicos infectologistas;

2. Proceda com a realocação de cumprimento de medidas
socioeducativas que estejam sendo realizadas em locais com grande
risco epidemiológico, como postos de saúde, hospitais e congêneres,
para outras atividades, mediante avaliação do adolescente, nas quais
continuarão a cumprir as medidas mesmo após o prazo acima
mencionado.

CONSIDERANDO a Nota Técnica Conjunta n. 01/2020 –
CES/CNMP/1ºCCR, de 26 de fevereiro de 2020, referente à decretação
de emergência de saúde pública de importância nacional para o Novo
Coronavírus (COVID-19) e a orientação contida para a atuação
coordenada com os Ministério Públicos para o acompanhamento das
ações realizadas em Vigilância em Saúde em todos os níveis, com
incentivo dos Centros de Apoio Operacional dos Órgãos de Execução
do Ministério Público;
CONSIDERANDO que tramita o PA nº 02.2020 – 2ª PJ, objetivando
acompanhar e fiscalizar as ações adotadas para o enfrentamento da
crise do Novo Coronavírus (COVID-19;
CONSIDERANDO que o Governo Federal declarou transmissão
comunitária de Novo Coronavírus em todo o país;
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RECOMENDAR ao CREAS/TEFÉ que
1. Suspenda pelo prazo de 30 (trinta) dias, as medidas
socioeducativas que estejam sendo cumpridas por encaminhamento do
Ministério Público – 2ª Promotoria de Justiça, e que acarretam
comparecimento do adolescente a local para prestar atividades em
razão de Procedimentos de Apuração de Ato Infracional;

RECOMENDAR ao COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DE TEFÉ
que proceda com as diligências necessárias com o fito de auxiliar o
Poder Executivo local, e seus órgãos, a cumprirem as determinações
emanadas nos Decretos dos Poderes Executivos Federal, Estadual do
Amazonas e Municipal de Tefé, quanto às medidas a serem adotadas
pelos particulares para fins de evitar a disseminação do COVID-19;
RECOMENDAR aos Particulares, notadamente, aos Proprietários e aos
Gerentes de Restaurantes, Padarias, e quaisquer estabelecimentos
similares, que não procedam com funcionamento para consumo no
local, mas apenas como Delivery e pronta entrega, ficando cientes de
que o
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descumprimento poderá acarretar medidas penais, cíveis e
administrativas;
RECOMENDAR ao SAAE, por meio do seu Diretor, e ao MUNICÍPIO
DE TEFÉ, por meio do seu Prefeito Municipal, que proceda com todas
as diligências cabíveis para garantir o abastecimento de água potável a
toda população no Município de Tefé, em suas residências;
RECOMENDAR à ELETROBRÁS, por meio do seu Gerente no
Município de Tefé, e do Presidente, que se abstenha de enviar avisos
de corte de energia, bem como de proceder ao desligamento de energia
elétrica em razão de falta de pagamento, enquanto perdurarem as
restrições oriundas dos Decretos acima mencionados no Município de
Tefé;
RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE TEFÉ, por meio do seu Prefeito
Municipal, que adote as medidas administrativas cabíveis, inclusive
mediante aplicação de sanções administrativas, a Particulares que
descumpram as normas estabelecidas nos Decretos Federal, Estadual
e Municipal referentes à Pandemia do COVID-19;
RECOMENDAR à População de Tefé que permaneçam nas suas
residências, apenas saindo nas ruas quando estritamente necessário,
para aquisição de alimentos e medicamentos, evitando-se sempre
aglomerações;
Em vista da grave situação anunciada e da urgência em se adotar as
medidas, fica estabelecido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para o
e-mail 2pjtefe@gmail.com, a partir do recebimento desta, para
manifestação dos destinatários acerca das medidas adotadas em face
da presente Recomendação.
Saliente-se que, diante dos motivos que justificaram a expedição da
presente recomendação administrativa, o acolhimento ou não de seus
termos serve como critério de avaliação do agir administrativo, ao ponto
do descumprimento da presente recomendação sinalizar evidência e
fundada presença de elemento subjetivo (DOLO) capaz de configurar
ato de improbidade administrativa para este Órgão Ministerial.
O descumprimento desta Recomendação poderá, ainda, ocasionar
medidas judiciais de caráter preventivo ou repressivo, inclusive com
requerimentos de danos morais coletivos.
Finalmente, que seja dada ampla divulgação, inclusive na rádio local,
desta RECOMENDAÇÃO, além da fixação de cópia na Sede da
Promotoria de Justiça de Tefé, e o envio de cópia para publicação no
Diário Oficial do MPAM.
Publique-se. Notifique-se por via eletrônica. Registre-se. Cumpra-se.
Tefé/AM, 23 de março de 2020.

Página 8

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 que as Promotorias de Justiça do Interior do Estado
estão autorizadas a exercer, em sua plenitude, todas as atribuições
inerentes ao Ministério Público, ex vi do disposto no art. 65, da Lei
Complementar Estadual n. 11/1993;
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 a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido 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, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que as ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização,
com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral,
com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais; participação da comunidade, nos termos do
artigo 198 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que se entende por vigilância epidemiológica um
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças
ou agravos, nos termos do § 2º, do art. 6º, da Lei nº 8.080/90;
CONSIDERANDO que compete à direção municipal do Sistema Único
de Saúde (SUS): planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os
serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde,
participar do planejamento, programação e organização da rede
regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em
articulação com sua direção estadual, executar serviços de vigilância
epidemiológica; normatizar complementarmente as ações e serviços
públicos de saúde no seu âmbito de atuação, nos termos do art. 18 da
Lei nº 8.080/90;
CONSIDERANDO o surgimento de uma nova Pandemia de
Coronavírus, que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS), já matou 5.043 (cinco mil e quarenta e três) pessoas1 e infectou
mais de 160.000 (cento e sessenta) mil2 em pelo menos 100 (cem)
países3;

FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA
Promotora de Justiça

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03/02/2020, o
Ministério da Saúde declarou que o surto de infecção pelo Coronavirus
é emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN);

AVISO

CONSIDERANDO os termos da resolução CNMP nº 208, de 13 de
março de 2020 e o ATO PGJ nº 108, de 17 de março de 2020,

PORTARIA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por sua
Promotora de Justiça, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 129,
II, 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;
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bem como o ATO 001/2020 CGMP;

todos da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que a ausência de medidas preventivas por parte do
Poder Público para prevenir a proliferação do coronavírus poderá
causar sérias implicações à saúde pública, em decorrência do alto
potencial de contágio do vírus, constatado por cientistas e médicos
infectologistas4.

CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6º da Lei n.º 8.080/90, está
incluída no campo de atuação do Sistema único de Saúde (SUS) as
ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças
ou agravos;

CONSIDERANDO a Nota Técnica Conjunta n. 01/2020 –
CES/CNMP/1ºCCR, de 26 de fevereiro de 2020, referente à decretação
de emergência de saúde pública de importância nacional para o
coronavírus (COVID-19) e a orientação contida para a atuação
coordenada com os Ministério Públicos para o acompanhamento das
ações realizadas em Vigilância em Saúde em todos os níveis, com
incentivo dos Centros de Apoio Operacional dos Órgãos de Execução
do Ministério Público;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO de
Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do
Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob o
comando da Secretaria da Saúde do município de São Sebastião do
Uatumã /AM e no âmbito dos demais órgãos Municipais.

Priscilla Carvalho Pini
Promotora de Justiça Substituta

1 https://oglobo.globo.com/sociedade/novo-coronavirus-segueavancando-pelo-mundo-numero-de-mortes-passa-de-5-mil-24302660
2 https://exame.abril.com.br/mundo/mapa-mostra-como-o-brasil-e-omundo-respondem-ao-coronavirus/
3 https://noticias.r7.com/saude/coronavirus-se-espalha-por-mais-decem-paises-com-110-mil-infectados-09032020
4 https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/27/pacienteinfectado-por-coronavirus-pode-transmitir-adoenca-para-ate-trespessoas-diz-estudo-britanico.ghtml

CONSIDERANDO que, na forma do art. 7º, VII, da Lei n.º 8.080/90, as
ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO ser atribuição desta Promotoria de Justiça de Jutaí
acompanhar o cumprimento da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de
1990, notadamente no âmbito da execução de serviços municipais de
natureza pública;
CONSIDERANDO a Declaração de EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL (ESPII) pela
Organização Mundial da Saúde em 30/01/2020, em virtude do surto do
novo coronavírus (2019-nCov);
CONSIDERANDO a Portaria n.º 188, de 03/02/2020, pela qual o
Ministério da Saúde declarou a situação de EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESP/N), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), haja vista que a
situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, bem
como exige resposta coordenada das ações de saúde de competência
da vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas da gestão do
SUS;
CONSIDERANDO que a ausência de medidas preventivas por parte do
Poder Público para prevenir a proliferação do coronavírus poderá
causar sérias implicações à saúde pública, em decorrência do alto
potencial de contágio do vírus, constatado por cientistas e médicos
infectologistas1;
CONSIDERANDO a necessidade de rápida resposta à ameaça real que
o COVID-19 oferece em território nacional, estadual e municipal;

AVISO
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por seu
membro adiante assinado, no uso das atribuições constitucionais
conferidas pelos arts. 127 e129, ambos da Constituição Federal de
1988, art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e no Manual de
Taxonomia do Conselho Nacional do Ministério, vem expor e
recomendar o que segue;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, adotando, para tanto, as medidas cabíveis
para a correta aplicação da lei, nos termos do art. 127, caput, da
Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
ambiente sadio às presentes e futuras gerações, tutelando-se os
interesses difusos e coletivos, inteligência do Inciso III do art. 129 da
Carta Magna;

CONSIDERANDO a Nota Técnica Conjunta n. 01/2020 –
CES/CNMP/1ºCCR, de 26 de fevereiro de 2020, referente à decretação
de emergência de saúde pública de importância nacional para o
coronavírus (COVID-19) e a orientação contida para a atuação
coordenada com os Ministério Públicos para o acompanhamento das
ações realizadas em Vigilância em Saúde em todos os níveis, com
incentivo dos Centros de Apoio Operacional dos Órgãos de Execução
do Ministério Público;
CONSIDERANDO que tramita o PA n. 160.2020.000019, objetivando
acompanhar e fiscalizar as ações adotadas para o enfrentamento da
crise do coronavírus (COVID-19), sob o comando da Secretaria
Municipal da Saúde, Prefeitura Municipal e demais órgãos do Município
de Jutaí/AM;
CONSIDERANDO que o Governo declarou transmissão comunitária de
coronavírus em todo o país2;
CONSIDERANDO que o desrespeito às determinações do Poder
Público, destinadas a impedir a propagação do Covid-19, configura o
crime previsto no art. 268, do Código Penal;
CONSIDERANDO então, o disposto no artigo 27, parágrafo único,

CONSIDERANDO que a saúde configura um direito público subjetivo e
fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de tutelá-lo foi
conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23, II,
24, XII e 30, VII, 196 e 197,
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inciso IV, da Lei Federal nº 8.625/93, de que cabe ao Ministério Público
expedir recomendação administrativa;

compulsória, bem como comunicação à autoridade policial para adoção
de medidas criminais cabíveis;

RESOLVE:

l) divulgação do aplicativo para smartphones denominado "Coronavirus
– SUS", desenvolvido pelo Ministério da Saúde com o objetivo de
conscientizará população sobre o COVID-19, que pode ser acessado
pelos seguintes links e códigos:

1) RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE JUTAÍ, nas pessoas do Prefeito
Municipal e do Secretário Municipal de Saúde, a adoção ou
determinação, aos órgãos e secretarias municipais competentes, das
seguintes medidas emergenciais:
a) expedição de decreto restringindo a realização de eventos com
grandes aglomerações, com o cancelamento e adiamento daqueles que
envolvam muitas pessoas;
b) expedição de decreto fixando critérios para a realização de trabalho
em horários alternativos em escala, reuniões virtuais e/ou home office,
respeitada a carga horária correspondente aos respectivos cargos;
c) restrição de contato social para pessoas com 60 anos ou mais que
apresentem comorbidades e que se encontrem abrigadas em entidades
municipais, em situação hospitalar ou asilar;
d) determine, de forma excepcional e temporária, o fechamento de
quaisquer locais em que possa haver aglomeração de pessoas e
propagação do vírus com facilidade, suspendendo as atividades de
escolas (públicas e particulares), academias, centros de treinamento,
clubes sociais, feiras, restaurantes, bailes, igrejas, centros religiosos,
cinemas, casas noturnas, casas de eventos, bares noturnos, boates e
similares, ficando mantidas apenas atividades essenciais, como bancos,
casas lotéricas, postos de gasolina, revendedores de gás, farmácias,
laboratórios, supermercados, padarias e congêneres e desde que
adotadas as medidas de higienização adequadas para controle
epidemiológico, sob pena de multa, interdição total ou parcial da
atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento;
e) restrições no uso de transporte público e/ou de frequência a locais de
trabalho e outras medidas, na hipótese de agravamento da transmissão
comunitária;

SISTEMA ANDROID
https://play.google.com/store/app/details?id=br.gov.datasus.guardioes
SISTEMA IOS
https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3ADrus-sus/id1408008382
m) requisite a força pública necessária para cumprimento das
determinações provenientes desta recomendação;
n) adoção, no que couber, das demais medidas consideradas
adequadas.
Em vista da grave situação anunciada e da urgência em se adotar as
medidas, fica estabelecido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a
partir do recebimento desta, para manifestação dos destinatários acerca
das medidas adotadas em face da presente Recomendação.
Saliente-se que, diante dos motivos que justificaram a expedição da
presente recomendação administrativa, o acolhimento ou não de seus
termos serve como critério de avaliação do agir administrativo, ao ponto
do descumprimento da presente recomendação sinalizar evidência e
fundada presença de elemento subjetivo (DOLO) capaz de configurar
ato de improbidade administrativa para este Órgão Ministerial.
Finalmente, que seja dada ampla divulgação desta RECOMENDAÇÃO,
além da fixação de cópia no placar da Sede das Promotorias de Justiça
de Jutaí, o envio de cópia para publicação no Diário Oficial do MPAM.
Publique-se. Notifique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Jutaí /AM, 21 de março de 2020.

f) quarentena e/ou isolamento, na própria residência ou em hospitais,
conforme orientação médica;
g) realização de testes em profissionais de saúde com "síndrome
gripal", mesmo os que não tiveram contato direto com casos
confirmados;
h) viabilizar, conforme prescrição médica, o isolamento respiratório
domiciliar de viajante internacional ou nacional que regressou de pais
ou de outra unidade da federação com transmissão comunitária do
novo coronavírus;

ELANDERSON LIMA DUARTE
Promotor de Justiça

1 https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/27/pacienteinfectado-por-coronavirus-podetransmitir-a-doenca-para-ate-trespessoas-diz-estudo-britanico.ghtml
2 https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/governo-declaratransmissao-comunitaria-de-coronavirusem-todo-pais-24319146

i) produção e promoção da eficiente distribuição de material de
divulgação das orientações e/ou determinações de medidas não
farmacológicas, de maneira direcionada a grupos específicos como,
entre outros: famílias, empresas, sindicatos e associações,
estabelecimentos prisionais, instituições de longa permanência para
idosos, estabelecimentos de medida socioeducativa de privação de
liberdade e estabelecimentos escolares;
j) adote sistema de controle de pessoas que ingressarem no Município,
inclusive que desembarcarem na Porto Municipal, em especial
provenientes de cidades ou Países com alto índice de contaminação
pelo vírus COVID19, para fins de identificação e orientação, evitando-se
a propagação de casos de COVID-19;
k) na hipótese de eventual recusa a tratamento, isolamento domiciliar
ou quarentena por paciente com quadro sintomático para o COVID-19,
providencie a medida de submissão

AVISO
RECOMENDAÇÃO N. 02/2020
PA n. 164.2020.000027
Recomenda aos as autoridades públicas e a sociedade humaitaense a
observância do Decreto Estadual n. 42.101/2020 para o combate do
COVID-19.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio da
Promotoria de Justiça de Lábrea/AM, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129,
inciso III, da Constituição Federal, e as
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disposições da Lei Orgânica Nacional nº 8.625/93 e da Lei
Complementar Estadual nº 11/93;
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.1. CONSIDERANDO que a SAÚDE é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal
e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e
recuperação (art. 196, da Constituição Federal);
2. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS
2.1. CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde – OMS,
no dia 11 de março de 2020, declarou a pandemia de COVID-19,
doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2);
2.2. CONSIDERANDO o Estado de Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional – ESPIN, declarado em 3 de fevereiro de 2020,
por meio da edição da Portaria nº 188, do Ministério da Saúde, nos
termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;
2.3. CONSIDERANDO que poderão ser adotadas medidas de saúde
para resposta à emergência de saúde pública, previstas no art. 3º da
Lei n. 13.979/2020, de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em
investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação da
infecção e transmissão local, com isolamento ou quarentena, nos
termos do art. 2º da referida lei;
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§ 2. º Excetuam-se da suspensão, os estabelecimentos que se
destinem ao abastecimento alimentar e farmacológico da população,
tais como, padarias, supermercados, drogarias e farmácias.
São atividades consideradas essenciais, de acordo com o Decreto n.
10.282/2020, artigo 3º:
§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, tais como:
I – assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II – assistência social e atendimento à população em estado de
vulnerabilidade;
III – atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a
guarda e a custódia de presos;
IV – atividades de defesa nacional e de defesa civil;
V – transporte intermunicipal, interestadual e internacional de
passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo;
VI – telecomunicações e internet;
VII – serviço de call center;

2.4. CONSIDERANDO o Decreto n. 10.282, de 20 de março de 2020,
que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir
os serviços públicos e as atividades essenciais;

VIII – captação, tratamento e distribuição de água;
IX – captação e tratamento de esgoto e lixo;

2.5. CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 42.061, de 16 de março
de 2020, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na
saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do
novo coronavírus (2019-nCoV);
2.6. CONSIDERANDO o Decreto Municipal n. 62/2020/GAB/PREF, de
20 de março de 2020, o qual dispõe do estabelecimento de orientações,
regras e determinações diante da pandemia causada pelo novo corona
vírus e dá outras providências;

X – geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás;
XI – iluminação pública;
XII – produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas
presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de
saúde, higiene, alimentos e bebidas;
XIII – serviços funerários;

2.7. CONSIDERANDO, por fim, o recente Decreto Estadual n. 42.101,
de 23/03/2020, que dispõe sobre medidas complementares
temporárias, para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional, decorrente do novo coronavírus;

XIV – guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de
equipamentos e de materiais nucleares;
XV – vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;

3. RECOMENDAÇÃO
XVI – prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de
doença dos animais;

Resolve RECOMENDAR
3.1. aos PROPRIETÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E
DE SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS que observem o novo Decreto
Estadual n. 42.101/2020, de 23/03/2020, especialmente o seu artigo 2º,
cujo texto segue abaixo:

XVII – inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e
vegetal;

Art. 2º. Fica suspenso, pelo prazo de 15 (quinze) dias, o funcionamento
de todos os estabelecimentos:

XIX – controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre;

XVIII – vigilância agropecuária internacional;

XX – compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito,
caixas bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de
instituições financeiras;

I – comerciais e de serviços não essenciais; e
II – destinados à recreação e lazer.

XXI – serviços postais;
§ 1.º Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar,
exclusivamente, para entregas em domicílio ou como ponto de coleta.
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XXIII – serviço relacionados à tecnologia da informação e de
processamento de dados (data center) para suporte de outras
atividades previstas neste Decreto;
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Publique-se.

XXIV – fiscalização tributária e aduaneira;

Encaminhe-se ao Secretário Municipal de Saúde para conhecimento e
disponibilização para os destinatários.

XXV – transporte de numerário;

Humaitá/AM, 24 de março de 2020.

XXVI – fiscalização ambiental;
XXVII – produção, distribuição e comercialização de combustíveis e
derivados;
XXVIII – monitoramento de construções e barragens que possam
acarretar risco à segurança;
XXIX – levantamento e análise de dados geológicos com vistas à
garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de
riscos naturais e de cheias e inundações;
XXX – mercado de capitais e seguros;
XXXI – cuidados com animais em cativeiro;
XXXII – atividade de assessoramento em resposta às demandas que
continuem em andamento e às urgentes;
XXXIII – atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de
previdência social e assistência social;
XXXIV – atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização
do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com
deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e
interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em
lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 – Estatuto da
Pessoa com Deficiência; e
XXXV – outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico
Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade.
§ 2º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de
suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia
produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços
públicos e das atividades essenciais.
ALERTA-SE que o não cumprimento da presente recomendação, após
cientificação pessoal, ACARRETARÁ NO CRIME DISPOSTO NO
ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL.
3.2. ao COMANDANTE DO 4º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR; ao
COMANDANTE da 2º CIBM – Companhia do Corpo de Bombeiros; e
aos GUARDAS MUNICIPAIS de Humaitá que ADOTEM todas as
providências administrativas que se fizerem necessárias no afã de que
os honrados Policiais Militares, Bombeiros Militares e Guardas
Municipais em atuação neste município, ORIENTEM, com respeito e
urbanidade, que as pessoas aglomeradas em logradouros públicos ou
estabelecimentos comerciais retornem às suas residências e lá
permaneçam, de modo a evitar a infecção por coronavírus;
3.3. aos responsáveis pelas CASAS LOTÉRIAS; BANCOS;
MERCADOS EM GERAL; CARTÓRIOS DO 1º e 2º OFÍCIOS E
CONGÊNERES, desde que considerados serviços essenciais, nos
termos do artigo 3º do Decreto n. 10.282/2020, que adotem medidas
para se evitar aglomerações no local para atendimento ao público, de
modo a proibir a livre entrada de pessoas sem qualquer controle de
distanciamento entre elas, tudo para evitar a propagação do COVID-19.
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RODRIGO NICOLETTI
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AVISO
RECOMENDAÇÃO n. 02.2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por seu
membro adiante assinado, no uso das atribuições constitucionais
conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de
1988, art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 e no Manual de
Taxonomia do Conselho Nacional do Ministério, vem expor e
recomendar o que segue;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal
de 1988, 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 a necessidade da adoção de medidas emergenciais
e provisórias de prevenção e contenção ao novel coronavirus (SARSco-V2) e à COVID-19, diante da classificação de pandemia pela
Organização Mundial de Saúde;
CONSIDERANDO a Portaria n. 0653/2020/PGJ, da lavra da
Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do
Amazonas, que instituiu o Grupo de Trabalho para acompanhamento
das ações de enfrentamento do coronavirus (SARS-co-V-2) no Estado
do Amazonas;
CONSIDERANDO a instauração de Procedimento Administrativo, em
atendimento à Recomendação contida no ATO n. 002.2020.CGMP, nos
termos de art. 8º, II, da Resolução CNMP n. 174/2017, para
acompanhar e fiscalizar os ajustes firmados no âmbito da Administração
Pública vinculados à prevenção e erradicação do coronavirus (SARSco-V2);
CONSIDERANDO que medidas para alcance de tais objetivos
envolvem a aquisição de insumos e serviços necessários às ações
preventivas e curativas relacionadas à transmissão do vírus e suas
consequências;
CONSIDERANDO que mesmo em situação que caracterize a contração
direta, com base no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93, impõe-se à
Administração Pública a instauração de prévio processo administrativo,
com a justificativa da escolha do contratado, bem como a
comprovação da economicidade do preço praticado;
CONSIDERANDO que, a fim de viabilizar a ampla fiscalização dos
gastos públicos pelas instituições integrantes do sistema de controle
formal e do controle social da Administração Pública, a Lei n. 13.979, de
06 de fevereiro de 2020 determinou, no § 2º do supracitado artigo,
sejam imediatamente adotadas medidas concretas de ampla
publicidade às contratações diretas realizadas com fundamento naquele
diploma legal;
CONSIDERANDO que deve ser priorizada a utilização do Sistema de
Registro de Preços
quando cabível, inclusive observando a viabilidade de adesão às atas
de outros entes;
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CONSIDERANDO que a requisição administrativa, prevista no art. 5º,
XXV, da Constituição Federal permite a utilização coativa de bens ou
serviços particulares pelo Poder Público, por ato de execução imediata
e direta da autoridade requisitante e indenização ulterior para
atendimento das necessidades coletivas urgentes e transitórias;
CONSIDERANDO que o art. 15, inciso XIII, da Lei n. 8.080/90, que trata
do Sistema Único de Saúde, determina que “para atendimento de
necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de
situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de
epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa
correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas
naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;
RESOLVE:

administrativo, ao ponto do descumprimento da presente
recomendação sinalizar evidência e fundada presença de elemento
subjetivo (DOLO) capaz de configurar ato de improbidade administrativa
para este Órgão Ministerial.
Finalmente, que seja dada ampla divulgação desta RECOMENDAÇÃO,
além da fixação de cópia no placar da Sede da Promotoria de Justiça
de Anori, o envio de cópia para publicação no Diário Oficial do MPAM.
Publique-se. Notifique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Anori/AM, 23 de março de 2020.

ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA
Promotora de Justiça

1) RECOMENDAR, com fundamento no art. 3º da Resolução n.
164/2017 do CNMP, ao MUNICÍPIO DE ANORI, na pessoa do Prefeito
Municipal, de imediato e pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou enquanto
houver necessidade, que adote as medidas de orientação abaixo
expostas:
a) Na formalização de contratos administrativos relacionados às ações
preventivas e curativas relacionadas à transmissão e consequências do
vírus novel coronavirus (SARS-co-V2) e do COVID-19, utilizem o
Sistema de Registro de Preços, quando cabível, inclusive com adesão a
Atas de outros entes;
b) Em caso de impossibilidade de utilização do Sistema de Registro de
Preços e justificando-se a contratação direta, inclusive com fundamento
no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93, sejam observados todos os requisitos
do processo administrativo correspondente ao ajuste, em especial
quanto à justificativa da escolha do contratado e demonstração da
economicidade do contrato;
c) Verificando-se sobrepreço em todas as propostas de contratação
apresentadas, desde que sem alternativa para o município e tratandose de bem ou serviço essencial para a prevenção ou erradicação do
vírus, avalie a possibilidade de excepcional utilização – sobretudo nas
contratações mais urgentes da área de saúde – do instituto de
requisição administrativa de bens e serviços, desde que
motivadamente, com justa e célere indenização posterior, observados
os valores normalmente praticados pelo mercado;
d) Adote as medidas fiscalizatórias necessárias à garantia da correta
execução contratual, dentre as quais a designação individualizada de
gestores e /ou fiscais de contratos;
e) Promova a ampla publicidade dos procedimentos de dispensa e da
execução dos correlatos contratos, notadamente pela imediata
disponibilização, em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei n. 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição
na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição, nos exatos termos prescritos
pelo art. 4º, § 2º, da Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
Fixa-se o prazo de 48 horas para que a autoridade recomendada
informe sobre as providências adotadas em razão da presente
recomendação.
Saliente-se que, diante dos motivos que justificaram a expedição da
presente recomendação administrativa, o acolhimento ou não de seus
termos serve como critério de avaliação do agir
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AVISO
RECOMENDAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, presentado
pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, titular da 2° Promotoria
de Justiça da Comarca de Manicoré/AM, com funções ampliadas à 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Manicoré, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e
129, inciso III, ambos da Constituição da República Federativa do
Brasil; no art. 8º, § 1o, da Lei n. 7.347/85; no art. 3o, inc. IV, da Lei
Complementar Estadual n. 11/93; no art. 41, inciso I, da Resolução
CSMP n.º 006/15;
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 que a saúde configura um direito público subjetivo e
fundamental (direito à vida) do ser humano, cujo dever de assegurá-la
foi conferido à Administração Pública, conforme previsão dos artigos 23,
inciso II, 24, inciso XII e 30, inciso VII, 196 e 197, todos da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO que, como explicita o art. 6.º da Lei 8.080/90, está
incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) as
ações de vigilância epidemiológica, a qual se entende como um
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças
ou agravos;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 7.º, VII, da Lei 8.080/90, as
ações e serviços públicos de saúde devem obedecer, entre outros
princípios, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização
Mundial de Saúde decretou como pandemia o novo Coronavírus
(COVID-19), em razão dos milhares casos detectados em diversos
países, incluindo o Brasil;
CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 03/02/2020, pela qual o
Ministério da Saúde declarou a situação de EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), haja vista que a
situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública; bem
como exige resposta coordenada das ações de saúde de competência
da vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas da gestão do SUS
– aqui inclusa a de
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Manicoré/AM;
CONSIDERANDO que, conforme entrevista coletiva realizada no dia 13
de março de 2020, a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas –
SUSAM confirmou o primeiro caso do novo Coronavírus (COVID-19) no
Estado do Amazonas, elevando os níveis de alerta;
CONSIDERANDO a NOTA TÉCNICA Nº 04/2020 – ANVISA, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com as orientações para
serviços de saúde acerca das medidas de prevenção e controle que
devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19);
estabelecendo ainda, que "todos os serviços de saúde devem designar
pessoas específicas que ficarão responsáveis pela comunicação e
colaboração com as autoridades de saúde pública";
CONSIDERANDO a NOTA TÉCNICA Nº 08/2020 – ANVISA, de
01/02/2020, que dispõe sobre as medidas sanitárias a serem adotadas
em pontos de entrada, tais como portos e aeroportos, frente aos casos
do novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO ser indispensável a realização de medidas
preventivas, controle e contenção dos riscos de dano à saúde da
população de Manicoré/AM, em especial aos grupos vulneráveis,
impõe-se a esta Promotoria o acompanhamento e fiscalização das
medidas administrativas deflagradas pela Gestão Municipal de Saúde
para resposta à situação de risco à saúde pública;
CONSIDERANDO que medidas para alcance de tais objetivos
envolvem a aquisição de insumos e serviços necessários às ações
preventivas e curativas relacionadas à transmissão do vírus e suas
consequências;
CONSIDERANDO que mesmo em situação que caracterize a contração
direta, com base no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93, impõe-se à
Administração Pública a instauração de prévio processo administrativo,
com a justificativa da escolha do contratado, bem como a comprovação
da economicidade do preço praticado;
CONSIDERANDO que, a fim de viabilizar a ampla fiscalização dos
gastos públicos pelas instituições integrantes do sistema de controle
formal e do controle social da Administração Pública, a Lei n. 13.979, de
06 de fevereiro de 2020 determinou, no § 2º do supracitado artigo,
sejam imediatamente adotadas medidas concretas de ampla
publicidade às contratações diretas realizadas com fundamento naquele
diploma legal;
CONSIDERANDO que deve ser priorizada a utilização do Sistema de
Registro de Preços, quando cabível, inclusive observando a viabilidade
de adesão às atas de outros entes;
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RESOLVE, com fundamento no art. 3º da Resolução n. 164/2017 do
CNMP, expedir a presente RECOMENDAÇÃO à Prefeitura Municipal de
Manicoré para que adote as medidas de orientação abaixo expostas:
1) Na formalização de contratos administrativos relacionados às ações
preventivas e curativas relacionadas à transmissão e consequências do
novel coronavirus (COVID-19), utilizem o Sistema de Registro de
Preços, quando cabível, inclusive com adesão a Atas de outros entes;
2) Em caso de impossibilidade de utilização do Sistema de Registro de
Preços e justificando-se a contratação direta, inclusive com fundamento
no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93, sejam observados todos os requisitos
do processo administrativo correspondente ao ajuste, em especial
quanto à justificativa da escolha do contratado e demonstração da
economicidade do contrato;
3) Verificando-se sobrepreço em todas as propostas de contratação
apresentadas, desde que sem alternativa outra pra o município e
tratando-se de bem ou serviço essencial para a prevenção ou
erradicação do vírus, avalie a possibilidade de excepcional utilização –
sobretudo nas contratações mais urgentes da área de saúde – do
instituto de requisição administrativa de bens e serviços, desde que
motivadamente, com justa e célere indenização posterior, observados
os valores normalmente praticados pelo mercado;
4) Adote as medidas fiscalizatórias necessárias à garantia da correta
execução contratual, dentre as quais a designação individualizada de
gestores e /ou fiscais de contratos;
5) Promova a ampla publicidade dos procedimentos de dispensa e da
execução dos correlatos contratos, notadamente pela imediata
disponibilização, em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei n. 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição
na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição, nos exatos termos prescritos
pelo art. 4º, § 2º, da Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020..
Por oportuno, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL adverte que o
desatendimento desta recomendação poderá importar a adoção das
medidas judiciais cabíveis, para os fins de garantir o respeito aos
princípios constitucionais aplicáveis.
Nesse passo, solicita-se, desde logo, que as autoridades acima
mencionadas, no prazo de 05 (cinco) dias, informem quais medidas
foram adotadas, encaminhando relatório das atividades desenvolvidas e
os documentos comprobatórios, para acompanhamento futuro do órgão
ministerial.
Publique-se. Notifique-se. Registre-se. Cumpra-se.

CONSIDERANDO que a requisição administrativa, prevista no art. 5º,
XXV, da Constituição Federal permite a utilização coativa de bens ou
serviços particulares pelo Poder Público, por ato de execução imediata
e direta da autoridade requisitante e indenização ulterior para
atendimento das necessidades coletivas urgentes e transitórias;
CONSIDERANDO que o art. 15, inciso XIII, da Lei n. 8.080/90, que trata
do Sistema Único de Saúde, determina que “para atendimento de
necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de
situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de
epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa
correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas
naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;

Manicoré/AM, 24 de março de 2020.

VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA
Promotor de Justiça Substituto

AVISO
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO Nº 002.2020. 77PJ
(Inquérito Civil n. 06.2018.00001989-2/77ª PRODEPP)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através de
sua 77ª Promotoria de Justiça, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, máxime os artigos 127, caput, e 129, inciso Ili,
da Constituição Federal, e as disposições da Lei
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Orgânica Nacional nº 8.625/93 e da Lei Complementar Estadual nº
011/93;
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;
CONSIDERANDO a Resolução nº 006/2015 – CSMP, que uniformizou
no Ministério Público do Estado do Amazonas os expedientes de
investigação civil, e respectivas alterações, notadamente a nova
redação dada pela Resolução nº 065/2019-CSMP ao seu artigo 31;
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EXTRATO DE PROMOTORIA Nº 2020/0000025330
Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas
nº 176.2020.000046
Portaria nº 2020/0000025330
OBJETO: fiscalizar e acompanhar as providências a respeito do
COVID-19.
Boa Vista do Ramos 24 de Março de 2020.
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA
Promotor de Justiça de Boa Vista do Ramos
PORTARIA DE PROMOTORIA Nº 2020/0000025579

CONSIDERANDO haver decorrido um ano da tramitação do Inquérito
Civil nº 06.2018.00001989-2, instaurado a fim de apurar eventual
superfaturamento de preços do Contrato n. 019/2015-CMM/Câmara
Municipal de Manaus – Pregão n. 005/2015-CPL/CMM, objetivando a
contratação de empresa para serviço de confecção, por demanda, de
placas, medalhas, diplomas, banners e camisas personalizadas para
eventos realizados;
CONSIDERANDO a necessidade de períciatécnica para verificar se os
preços pactuados no Pregão n. 005/2015-CPL/CMM (Contrato n.
019/2015) são compatíveis com o preço de mercado.
RESOLVE:
I – RENOVAR o Inquérito Civil nº 06.2018.00001989-2 – 77ª
PRODEPPP para apurar eventual superfaturamento de preços do
Contrato n. 019/2015-CMM/Câmara Municipal de Manaus – Pregão n.
005/2015-CPL/CMM, objetivando a contratação de empresa para
serviço de confecção, por demanda, de placas, medalhas, diplomas,
banners e camisas personalizadas para eventos realizados;
lI – MANTER sua autuação e registro no Sistema SAJ MP desta
Promotoria de Justiça;
IlI – DETERMINAR a juntada do Memorando n. 023.2020.NAT, de
01.02.2020.
IV – DESIGNAR a servidora Tamar Maia de Souza para secretariar os
trabalhos.
Publique-se e cumpra-se.
Manaus, 21 de março de 2020.

PORTARIA IC – PJ/BC/AM

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por
intermédio da Promotoria de Justiça de Benjamin Constant, no exercício
de suas atribuições conferidas pelo art. 129, III, da Constituição
Federal, art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85, e art. 26, I, da Lei n. 8.625/93;

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, Alterada pela Res.
075/2015-CSMP, 011/2017-CSMP e 065/2019-CSMP, que disciplinam a
instauração e tramitação do Inquérito Civil;

CONSIDERANDO que o art. 129, III, da Constituição da República
estabelece que são funções institucionais do Ministério Público
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 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 que as Promotorias de Justiça do Interior do Estado
estão autorizadas a exercer, em sua plenitude, todas as atribuições
inerentes ao Ministério Público, ex vi do disposto no art. 65, da Lei
Complementar Estadual n. 11/1993;

EDGARD MAIA DE ALBUQUERQUE ROCHA
Promotor de Justiça em substituição na 77ª PRODEPPP

CONSIDERANDO a tramitação da notícia de fato n. 161.2019.000104,
nesta Promotoria, na qual se apura possível conflito fundiário entre
indígenas e não indígenas gerado pela ocupação de terra,
especificamente decorrente da venda de lotes realizada pelo Senhor
Isaías Lopes Chaves na terra indígena não demarcada Bom Jardim II
em Benjamin Constant;

AVISO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio da
Promotoria de Justiça de Envira/AM, em cumprimento ao art. 46 da
Resolução 006/2015 – CSMP, torna público a instauração do
Procedimento Administrativo 05/2020, cujo teor tem por objetivo
ACOMPANHAR o Controle e Prevenção de Proliferação do
Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob o
comando da Secretaria da Saúde do município de Envira /AM e no
âmbito dos demais órgãos Municipais

CONSIDERANDO que a Constituição Federal (art. 129, III) atribui a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros
interesses difusos e coletivos como, por exemplo, o atentado à ordem
urbanística, explicitamente indicado na lei federal 10.257/01, e que o
caso dos autos relata a existência de um possível conflito fundiário;

Envira/AM, 18 de março de 2020.

CONSIDERANDO a necessidade de apurar melhor os fatos para
adoção das medidas cabíveis por parte deste Órgão Ministerial;

PRISCILLA CARVALHO PINI
Promotora de Justiça Substituta
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Benjamin Constant/AM, 24 de março de 2020.
RESOLVE:
ERIC NUNES NOVAES MACHADO
Promotor de Justiça
1 - CONVERTER o procedimento acima mencionado em INQUÉRITO
CIVIL, a fim de apurar possível conflito fundiário entre indígenas e não
indígenas gerado pela ocupação de terra, especificamente decorrente
da venda de lotes realizada pelo Senhor Isaías Lopes Chaves na terra
indígena não demarcada Bom Jardim II em Benjamin Constant;

2 – DETERMINAR as seguintes providências:

2.1 – sua autuação e registro na planilha de controle de Inquéritos Civis
desta Promotoria de Justiça, com os documentos que o acompanham;

2.2 – a remessa de cópia da presente Portaria de Instauração ao
Senhor Procurador-Geral de Justiça, para fins de publicação oficial;

2.3 – a publicação da presente Portaria de Instauração no quadro de
avisos desta Promotoria de Justiça;

2.4 – o envio de comunicação à FUNAI, por sua Coordenação Regional
Alto Rio Solimões (ARS), em Tabatinga/AM, com cópia dessa portaria
de instauração, para que responda ou encaminhe ao responsável para
tanto instando-a a; i) manifestar-se acerca do teor da representação
que originou o procedimento, apresentando informações atualizadas; ii)
apresentar todos os documentos de que disponha acerca da
controvérsia e que ainda não tenha sido encaminhados ao Ministério
Público Federal; iii) elaborar relatório que abarque, no mínimo, uma
verificação in loco, eventuais entrevistas com os envolvidos e a
obtenção de documentos de que eventualmente eles disponham,
realizados atualmente;

RECOMENDAÇÃO DE PROMOTORIA Nº Recomendação
2020/25401.01 Prom_BCA
Promotoria de Justiça de Boca do Acre
Extrato da Recomendação 2020/25401.01 Prom_BCA
Procedimento Administrativo 178.2020.000062 - Acompanhamento das
Medidas de Combate ao Covid -19 no âmbito do Município de Boca do
Acre
Resumo: Recomenda a observância do Decreto Estadual n.
42.101/2020 para o combate do COVID-19 e outras providências
Pauini, 24 de março de 2020
Míriam Figueiredo da Silveira
Promotora de Justiça Substituta
RECOMENDAÇÃO DE PROMOTORIA Nº Recomendação
2020/23739.01 Prom_BCA
Promotoria de Justiça de Boca do Acre
Extrato da Recomendação 2020/23739.01 Prom_BCA
Procedimento Administrativo 178.2020.000062 - Acompanhamento das
Medidas de Combate ao Covid -19 no âmbito do Município de Boca do
Acre
Resumo: Recomendação às Igrejas para evitar a realização de cultos,
missas e reuniões e outras providências
Boca do Acre, 19 de março de 2020
Míriam Figueiredo da Silveira
Promotora de Justiça Substituta
RECOMENDAÇÃO DE PROMOTORIA Nº Recomendação 01.2020

2.5 - Seja oficiada a Prefeitura Municipal de Benjamin Constant
solicitando cópia de processos administrativos em tramite sobre
eventuais disputas de terras em Bom Jardim II, bem como para elaborar
relatório que abarque, no mínimo, uma verificação in loco, eventuais
entrevistas com os envolvidos e a obtenção de documentos de que
eventualmente eles disponham caso existentes, no prazo de 15
(quinze) dias;

Promotoria de Justiça de Pauini
Extrato da Recomendação 01.2020
Procedimento Administrativo 01.2020 - Acompanhamento das Medidas
de Combate ao Covid -19
Resumo: Recomenda a observância do Decreto Estadual n.
42.101/2020 para o combate do COVID-19 e outras providências
Pauini, 24 de março de 2020

2.6 – Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis de Benjamin
Constant, para que encaminhe cópia dos títulos de propriedade
registrados na área urbana de Bom Jardim II em Benjamin Constant;

Míriam Figueiredo da Silveira
Promotora de Justiça Substituta

Fica nomeado como secretário do presente procedimento o servidor
Leandro dos Anjos Batista, assessor de promotoria.

À Secretaria desta PJ para as providências devidas.

Cumpra-se.
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