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CONSELHO SUPERIOR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CSMPF - PGR-00434962-2018| 

RESOLUÇÃO N° 1, DE 4 DE MAIO DE 2018 

 

Dispõe sobre a repartição de atribuições entre os ofícios na Procuradoria Regional 

da República da 4ª Região. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício da competência prevista na Resolução CSMPF 

nº 104, de 6 de abril de 2010, e considerando que a Portaria PRR4 nº 9, de 25 de setembro de 2017, foi aprovada na 4ª Sessão Ordinária de 2018 (PGEA 

nº 1.00.001.000249/2017-14), RESOLVE: 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º A repartição de atribuições entre os Procuradores Regionais da República na Procuradoria Regional da República da 4ª Região 

rege-se pelos seguintes princípios: 

I – definição do membro por livre distribuição de processos, de modo a garantir o princípio do promotor natural, inclusive nos 

processos afetos ao pleno ou órgão especial do Tribunal Regional Federal, ressalvadas as designações do Procurador-Geral da República; 

II – todas as representações, inclusive os procedimentos instaurados de ofício, deverão ser submetidas a procedimento de distribuição 

por critérios impessoais e objetivos; 

III – o órgão do Ministério Público Federal somente poderá instaurar procedimentos relativos a matérias concernentes a sua área de 

atuação, que obrigatoriamente deverão ser submetidos à livre distribuição, respeitadas as hipóteses de prevenção, nos termos da legislação processual 

vigente. Em se tratando de matéria diversa, o membro do Ministério Público Federal deverá formular representação ao Procurador-distribuidor, que 

procederá à livre distribuição; 

IV – especialização de matérias, sempre que possível, e coincidência entre atribuições judiciais e extrajudiciais; 

V – antiguidade na carreira como critério a presidir a escolha de áreas de trabalho pelos membros; 

VI – respeito a alternância e rotatividade periódica entre os ofícios, ressalvados aqueles considerados eletivos e os delegados pelo 

Procurador-Geral da República; 

VII – auto-organização da unidade na formulação dos seus atos estruturantes, observadas as regras comuns definidas pelo Conselho 

Superior do Ministério Público Federal e as disposições sobre designações constantes dos arts. 214 a 219 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 

1993; 
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VIII – ausência de exclusividade de tema ou matéria por um único membro do MPF, sempre que possível; 

IX – predefinição de critérios de substituição nos casos de afastamentos, suspeição e impedimentos; 

X – planejamento do desempenho das atribuições com identificação de temas prioritários,metas quantificáveis e indicadores de 

desempenho; 

XI – divulgação de todas manifestações dos Procuradores Regionais da República em banco organizado eletronicamente e de acesso 

amplo, através da rede mundial de computadores, salvo as acobertadas pelo segredo de justiça; 

XII – escala de participação em audiências, sessões e itinerâncias, com titulares e suplentes; 

XIII – manutenção atualizada de todos os sistemas oficiais do MPF atualmente utilizados pela PRR-4ª (SCP, ARP e Fênix) e os que 

vieram a sucedê-los. 

 

TÍTULO II 

DA ATUAÇÃO NOS OFÍCIOS REGIONAIS 

 

CAPÍTULO I 

Das Áreas de Atuação 

Art. 2º Os Procuradores Regionais da República, em sua atuação perante os órgãos fracionários do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região exercem seu ofício nas seguintes áreas: 

I – Área Criminal, integrada por 18 (dezoito) Procuradores Regional da República: 

1º Ofício Regional Criminal 

2º Ofício Regional Criminal 

3º Ofício Regional Criminal 

4º Ofício Regional Criminal 

5º Ofício Regional Criminal 

6º Ofício Regional Criminal 

7º Ofício Regional Criminal 

8º Ofício Regional Criminal 

9º Ofício Regional Criminal 

10º Ofício Regional Criminal 

11º Ofício Regional Criminal 

12º Ofício Regional Criminal 

13º Ofício Regional Criminal 

14º Ofício Regional Criminal 

15º Ofício Regional Criminal 

16º Ofício Regional Criminal 

17º Ofício Regional Criminal 

18º Ofício Regional Criminal 

II – Área Cível, integrada por 25 (vinte e cinco) Procuradores Regional da República: 

1º Ofício Regional Cível 

2º Ofício Regional Cível 

3º Ofício Regional Cível 

4º Ofício Regional Cível 

5º Ofício Regional Cível 

6º Ofício Regional Cível 

7º Ofício Regional Cível 

8º Ofício Regional Cível 

9º Ofício Regional Cível 

10º Ofício Regional Cível 

11º Ofício Regional Cível 

12º Ofício Regional Cível 

13º Ofício Regional Cível 

14º Ofício Regional Cível 

15º Ofício Regional Cível 

16º Ofício Regional Cível 

17º Ofício Regional Cível 

18º Ofício Regional Cível 

19º Ofício Regional Cível 

20º Ofício Regional Cível 

21º Ofício Regional Cível 

22º Ofício Regional Cível 

23º Ofício Regional Cível 

24º Ofício Regional Cível 

25º Ofício Regional Cível 

Parágrafo único.  As áreas aqui definidas, conforme entendimento plenário da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, 

poderão ser subdivididas em núcleos temáticos, em razão da afinidade de matérias ou de procedimentos. 

Art. 3º Ofício é a menor unidade de atuação funcional de Procurador Regional da República na Procuradoria da Regional da República 

da 4ª Região. 

Art. 4º Cada ofício da Procuradoria Regional da República da 4ª Região tem seu respectivo Procurador Regional da República titular. 
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CAPÍTULO II 

Dos Ofícios Regionais Criminais 

Art. 5º Os titulares dos Ofícios Regionais Criminais oficiam nos processos criminais oriundos da 7ª e 8ª Turmas e 4ª Seção do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, observada a possibilidade de designação prevista no §2º do artigo 12 desta Resolução. 

Art. 6º Por processos e procedimentos criminais originários entende-se as ações penais originárias, inquéritos e procedimentos 

preparatórios de competência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de que trata a Lei nº 10.628, de 24 de dezembro de 2002, bem como seus 

recursos e incidentes processuais. 

Art. 7º Os processos criminais nos quais o Procurador Regional da República não atue como órgão originário, são classificados em 

três grupos: 

I – Grupo 1: habeas corpus, mandados de segurança, correições parciais e conflitos de competência; 

II – Grupo 2: processos criminais com intimação para ciência; 

III – Grupo 3: processos com vistas para parecer, não incluídos nas hipóteses do Grupo 1. 

Art. 8º Os feitos judiciais e administrativos serão equitativamente distribuídos a todos os titulares dos Ofício Regionais Criminais. 

Art. 9º Os dezessete titulares dos Oficios Regionais Criminais têm atribuição para atuar nos processos criminais, classificados em três 

grupos e definidos no art. 7º, e nos processos e procedimentos criminais originários definidos no art. 6º desta Resolução. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Ofícios Regionais Cíveis 

Art. 10. Os titulares dos Ofícios Regionais Cíveis oficiam em todos os processos cíveis oriundos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Turmas e das 

Turmas Regionais suplementares nas Seções Judiciárias do Paraná e de Santa Catarina, bem como perante as Seções que reúnem os respectivos órgãos 

fracionários do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, observada a possibilidade de designação prevista no § 2° do artigo 12 desta Resolução. 

Art. 11. Os feitos judiciais e administrativos serão equitativamente distribuídos a todos os titulares dos Ofício Regionais Cíveis, 

consideradas as seguintes classes: 

I – processos oriundos das turmas de direito previdenciário; 

II – processos oriundos das turmas de direito administrativo; 

III – processos oriundos das turmas de direito tributário; 

IV – processos da tutela coletiva, observada a especialização, na forma prevista nos parágrafos do art. 12. 

Art. 12.  As Sessões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região serão realizadas da seguinte forma: 

I – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Turmas, bem como a 1ª, 2ª, 3ª Seções, pelos Procuradores Regionais da República titulares dos Ofícios Cíveis, 

observada a equalização do número de seções por área temática e excetuados os Procuradores Regionais da República que forem designados para atender 

às Turmas Regionais suplementares nas Seções Judiciárias do Paraná e de Santa Catarina; 

II – Turmas Regionais suplementares nas Seções Judiciárias do Paraná e de Santa Catarina, pelos Procuradores Regionais da 

República designados por Turma e, na falta, afastamentos ou impedimentos destes, pelos Procuradores Regionais da República elencados no inciso I, 

mediante formação de escala própria. 

§1º Todos os Ofícios Regionais da Área Cível, que compõem o núcleo de interesses difusos, receberão distribuição equitativa de 

processos de tutela coletiva, mediante especialização de matérias. 

§1º-A A especialização se dará de forma que a distribuição das ações civis públicas, ações populares, ações coletivas de que tratam 

os arts. 91 a 100 do Código de Defesa do Consumidor, incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, as ações em que 

o Ministério Público Federal seja parte e as que envolvam comunidades tradicionais, desde que de natureza não criminal, observem a divisão dos órgãos 

superiores do Ministério Público Federal, a saber, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Câmaras de Coordenação e Revisão. 

§1º-B Não são considerados processos de tutela coletiva para a finalidade acima as ações civis públicas com pedido de medicamento 

para beneficiário (s) individualizado (s) e eventuais paradigmas na mesma situação, mandados de segurança coletivos e ações coletivas propostas por 

sindicatos. 

§1º-C Consideram-se processos de tutela coletiva as ações civis públicas em matéria de saúde, com pretensão coletiva ou difusa, 

como a que vise a inclusão de medicamento na listagem do SUS. 

§1º-D A equalização dos processos ocorrerá independentemente da área especializada, podendo um colega especializado em uma 

área eventualmente receber processos de outra para fins de equalização. 

§1º-E Haverá liberdade de escolha dentre as áreas de especialização, com o mínimo de uma área e o máximo de quatro áreas 

especializadas por membro. 

§1º-F Não haverá número mínimo e máximo de membros para cada área especializada. 

§1º-G A opção pelas áreas especializadas ocorrerá no prazo de trinta dias após a aprovação pela Reunião Geral. 

§1º-H Na hipótese de algum membro não realizar opção por qualquer área, ser-lhe-á atribuída a área especializada com a maior 

relação número de processos/membros integrantes. 

§1º-I Fica facultada a alteração da primeira escolha no prazo de cinco dias após a ciência do quadro inicial de opções. 

§1º-J Fica facultada a troca de área (s) após seis meses da primeira opção e, após, a cada doze meses. 

§1º-K A participação nas sessões de julgamento permanece inalterada, ficando facultado ao Procurador especializado que atuou no 

processo solicitar sua participação no julgamento ao Procurador ordinariamente designado. 

§1º-L Os revisores serão, quando possível, da mesma área. 

§1º-M Na elaboração da tabela de substituições, em igualdade de condições, deve ser dada preferência ao colega que pertence ao 
mesmo grupo especializado. 

§1º-N As prevenções existentes até a entrada em vigor da especialização serão desconsideradas, salvo se o membro prevento integrar 

a mesma área de especialização. Não é mantida a prevenção de colegas que oficiaram em ações de improbidade anteriormente à criação do Núcleo de 
Combate à Corrupção (NCC), sendo os processos distribuídos livremente entre os colegas que optaram pela 5ª CCR. 

§2º Para atendimento das sessões das Turmas Regionais suplementares nas Seções Judiciárias do Paraná e de Santa Catarina, serão 

designados dois Procuradores Regionais da República por turma, observada a lista de antiguidade, que se revezarão no comparecimento às sessões e se 

substituirão em casos de férias, licenças e impedimentos; 
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§2º-A A designação é válida pelo prazo de um ano, não sendo devidas diárias, ajudas de custo ou de deslocamento, e não se aplicando, 

para efeito de renovação, a regra prevista na alínea b do § 1º do art. 24 desta Resolução; 

§2º-B A designação não implica alteração nas regras de ofício estabelecidas nesta Resolução, ficando mantidas as regras de 

distribuição dos processos que ingressam na Procuradoria Regional da República da 4ª Região; 

§2º-C Os Procuradores Regionais da República designados para atendimento das sessões das Turmas descentralizadas do TRF4 

ficarão liberados do atendimento à escala de sessões da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Turmas e lª, 2ª e 3a Seções do TRF4; 

§3º Os Ofícios Regionais Administrativos serão responsáveis pelas sessões das 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Turmas do TRF4, bem como das 2ª e 3ª 

Seções. 

 

TÍTULO III 

DO NÚCLEO ELEITORAL 

 

Art. 13.  O núcleo eleitoral é composto pelo Procurador Regional Eleitoral, o Procurador Regional Eleitoral substituto e os demais 

Procuradores Regionais da República designados pelo Procurador-Geral da República para oficiarem perante a Justiça Eleitoral. 

Art. 14.  O Procurador Regional Eleitoral substituto oficia com exclusividade em ofício regional temporário desde os noventa dias 

que antecedam as eleições até a diplomação dos eleitos. 

Art. 15.  Os Procuradores Regionais da República designados pelo Procurador-Geral da República para oficiarem perante a Justiça 

Eleitoral são titulares de Ofícios regionais temporários pelo tempo que durar sua designação. 

 

TÍTULO IV 

DO NÚCLEO ESPECIAL 

 

Art. 16.  O núcleo especial oficia perante a Presidência, a Corregedoria e o Conselho de Administração, e atende as sessões do Pleno 

e da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

§1º Os incidentes de inconstitucionalidade e as suspensões de execução de sentença ou de liminares são distribuídos para manifestação 

a Ofícios Regionais Cíveis ou Criminais conforme a matéria que versarem. 

§2º Os feitos de que trata a Resolução nº 30 do Conselho Nacional de Justiça são distribuídos para manifestação dos Ofícios Criminais 

com atribuição para os processos, representações e procedimentos criminais originários. 

 

TÍTULO V 

DA DISTRIBUIÇÃO E PREVENÇÃO 

 

Art. 17.  Cada Área de atuação terá um Procurador-distribuidor, eleito, juntamente com o seu substituto eventual, para um mandato 

de dois anos, permitida uma recondução. 

Parágrafo único.  Ao Procurador-distribuidor cabe: 

a)  efetuar a distribuição das representações e dos procedimentos instaurados de ofício, nos termos do art. 1º, incisos II e III da presente 

resolução; 

b)  determinar a redistribuição de representações e procedimentos e a respectiva compensação. 

Art. 18.  Os processos judiciais, eletrônicos ou físicos, que ingressarem na Procuradoria Regional da República da 4ª Região serão 

distribuídos pela Coordenadoria Jurídica da unidade, de forma imediata, automática, impessoal, objetiva e equitativa, através do Sistema de Controle 

Processual – SCP, ou software da Secretaria de Informática da Procuradoria-Geral da República que venha a substituí-lo, preservado, em qualquer 

hipótese, o segredo de justiça. 

Parágrafo único.  Na distribuição de processos judiciais será observada a prevenção sempre que ocorrer conexão ou continência entre 

os feitos. 

Art. 19.  Os feitos judiciais e extrajudiciais vinculam-se ao Ofício Regional a que foram distribuídos em seu primeiro ingresso na 

Procuradoria Regional da República da 4ª Região. 

Art. 20.  As ações judiciais de iniciativa de membro do Ministério Público Federal vinculam-se ao Ofício Regional do seu autor. 

 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 21.  No prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da aprovação desta Resolução cada área deverá apresentar: 

I – os critérios de substituição nos casos de afastamentos, suspeição e impedimentos aplicáveis na respectiva área, para consolidação 

e aprovação pela reunião geral dos Procuradores Regionais da República na PRR-4ª; 

II – a definição de temas prioritários, metas quantificáveis e indicadores de desempenho; 

Parágrafo único.  Tendo em vista a implementação do novo modelo de distribuição, serão elaboradas análises estatísticas permanentes, 

para melhor visualização da evolução da distribuição em cada exercício. 

Art. 22.  No prazo de 60 (sessenta) dias a contar da aprovação desta Resolução a PRR-4ª disponibilizará na rede mundial de 

computadores banco de dados contendo todas as manifestações dos Procuradores Regionais da República, salvo as acobertadas pelo segredo de justiça. 

Art. 23.  No prazo de doze meses, a contar da aprovação desta Resolução, a distribuição equitativa de processos da tutela coletiva na 

Área Cível, sem especialização por matéria,e da Área Criminal, será reavaliada, tendo em vista eventual revisão do critério aqui adotado. 

Art. 24. A repartição das atribuições dos Ofícios Regionais entre os Procuradores Regionais da República lotados na 4ª Região será 

definida pelos critérios de antiguidade, alternância e rotatividade bienal. 

§1º A primeira repartição de atribuições entre os Procuradores Regionais da República lotados na 4ª Região resultante desta Resolução 

terá validade por dois anos, após o que será renovada a repartição, mediante: 

a) prévia manifestação escrita do Procurador Regional da República indicando as suas opções por ordem sequencial de preferência, 

considerando inclusive a especialização interna das áreas, conforme prevista nos arts. 9º, incs. I e II e 12, incisos I e II; 
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b) observância da preferência do Procurador Regional da República mais antigo entre aqueles que não tenham exercido Ofício 

Regional na mesma matéria especializada durante a repartição anterior. 

§2º Na falta de manifestação do Procurador Regional da República no prazo regulamentar de 10 (dez) dias úteis presume-se que a 

primeira opção é por permanecer no Ofício Regional onde se encontra e, não sendo possível exercer essa preferência, que aceita o Ofício Regional que 

remanescer vago. 

Art. 25.  A contar da aprovação desta Resolução em reunião plenária dos Procuradores Regionais da República na 4ª Região, os 

membros lotados na unidade regional terão 10 (dez) dias úteis para manifestarem as suas opções de atuação, na forma do art. 24 desta Resolução. 

Art. 26.  Ficam mantidos com os seus titulares os processos judiciais e procedimentos administrativos já distribuídos. 

Art. 27.  Ficam revogadas as Resoluções PRR4 nº 01, de 26 de abril de 2010; nº 02, de 13 de setembro de 2010; nº 03, de 17 de junho 

de 2011; nº 05, de 17 de agosto de 2012; nº 06, de 5 de maio de 2014; n° 07, de 27 de agosto de 2015; nº 08, de 26 de setembro de 2016, e demais 

disposições em contrário. 

Art. 28.  Os incisos I e II do art. 2º, o art. 5º, o art. 10, os incisos I, II, §2º, §2º-A, §2º-B, §2º-C do art. 12 têm validade por 1 (um) ano, 

a contar da data de publicação desta Resolução. 

Art. 29.  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente 

 

LUCIANO MARIZ MAIA 

 

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 

 

ALCIDES MARTINS 

 

LINDORA MARIA ARAUJO 

 

JOSE FLAUBERT MACHADO ARAUJO 

 

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA 

 

MARIO LUIZ BONSAGLIA 

 

NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00013730-2018| 

PORTARIA Nº 62, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 
 

Regulamenta o plantão da Procuradoria Regional Eleitoral de Pernambuco nas 

Eleições 2018. 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM PERNAMBUCO, no exercício das atribuições previstas nos artigos 76 e 77 da 

Lei Complementar 75/1993, resolve: 

Considerando que compete ao Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do 

Tribunal Regional Eleitoral respectivo, além de coordenar e dirigir, no Estado, as atividades do Ministério Público Eleitoral (arts. 76 e 77 da Lei 

Complementar 75/1993); 

Considerando a necessidade de organizar e otimizar as atividades da Procuradoria Regional Eleitoral, tendo em vista as eleições 2018; 

Considerando a peremptoriedade e continuidade dos prazos processuais eleitorais, que não se suspendem ou interrompem, entre os 

dias 15 de agosto e 19 de dezembro de 2018, inclusive nos finais de semana e feriados, nos termos do art. 16 da Lei Complementar 64/1990, do art. 94 
da Lei 9.504/1997 e do art. 6o da Resolução TSE 23.547/2017; 

Considerando a definição do referencial monetário para pagamento dos servidores designados para o serviço extraordinário decorrente 

da atividade eleitoral, nos termos da Portaria PGR/MPF 270, de 23 de abril de 2018, e Ofício Circular 70/2018/SG; 

Considerando a Portaria 708/2018 do Tribunal Regional Eleitoral que disciplina o horário de funcionamento do TRE-PE a partir do 
dia 15 de agosto corrente. 

Art. 1º Fica instituído o regime de plantão da Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco entre os dias 15 de agosto e 19 de 
dezembro de 2018, nos finais de semana, feriados e pontos facultativos. 

Art. 2º O atendimento ao plantão será feito na sede da Procuradoria Regional Eleitoral, situada na Rua Frei Matias Teves, 65, 

Paissandu, Recife/PE, telefone (81) 3081-9980 e pelo e-mail prepe-eleitoral@mpf.mp.br. 

Parágrafo único. Durante o plantão, o atendimento ao público externo ocorrerá das 13:00h  às 19:00h. 

Art. 3º O Procurador Regional Eleitoral e os Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares ficarão responsáveis pelo plantão, por meio 

de uma escala alternada para os finais de semana e feriados. 

Parágrafo único. No dia da eleição, o Procurador Regional Eleitoral e os Procuradores Regionais Auxiliares atuarão, conjuntamente, 
em regime de plantão. 
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Art. 4º Os servidores lotados na Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco e os demais servidores da Procuradoria Regional da 

República da 5a Região, desde que previamente autorizados pela chefia imediata e obtida aprovação do Procurador Regional Eleitoral, atuarão no plantão 

eleitoral, em apoio ao Procurador responsável. 

§1º A equipe de apoio ao plantão eleitoral, formada preferencialmente pelos servidores lotados na Procuradoria Regional Eleitoral, 

será definida pelo Procurador Regional Eleitoral, que a informará, previamente, ao Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República da 5a 

Região, inclusive para controle do acesso ao prédio. 

§2º A equipe de apoio ao plantão eleitoral funcionará com estrutura a ser definida pelo Procurador Regional Eleitoral. 

Art. 5º Os servidores que efetivamente cumprirem o plantão eleitoral farão jus ao recebimento de horas extras, nos termos da Portaria 

PGR/MPF 270, de 23 de abril de 2018, observado o limite monetário máximo constante do Ofício Circular 70/2018/SG. 

Parágrafo único. As horas extras que eventualmente não forem pagas por falta de recursos orçamentários serão destinadas ao banco 

de horas. 

Art. 6º Os números de telefone fixo e celular e o correio eletrônico serão previamente encaminhados ao Presidente do Tribunal 

Regional Eleitoral e divulgados no site da Procuradoria Regional Eleitoral. 

Art. 7º Fica instituído o regime de sobreaviso no período mencionado no art. 1o em todas as promotorias eleitorais do Estado de 

Pernambuco. 

Art. 8º Os casos omissos ou que não forem objeto desta normativa serão resolvidos pelo Procurador Regional Eleitoral. 

Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. 

Dê-se ciência ao Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República da 5a Região, aos Procuradores Regionais Eleitorais 

Auxiliares, ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco. 

Publique-se no DJE-TRE-PE e no DMPF-e. 

 

FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA 

Procurador Regional Eleitoral em Pernambuco 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00013728-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 3, DE 7 DE AGOSTO DE 2018 

 

Recomenda aos partidos políticos e candidatos que utilizem carros de som apenas 

em carreatas, caminhadas, passeatas e durante reuniões e comícios. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do Procurador Regional Eleitoral no Estado de Pernambuco, no 

cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, bem como no 

artigo 77 combinado com art. 6º, XX, da Lei Complementar 75/1993, resolve expedir a presente RECOMENDAÇÃO nos seguintes termos: 

CONSIDERANDO a importância da atuação preventiva nas questões atinentes à poluição sonora na busca da compatibilização das 

diversas atividades humanas com a garantia da segurança, do sossego e da saúde das pessoas; 

CONSIDERANDO que a propaganda por meio de instrumentos sonoros, especialmente por meio dos conhecidos “carros de som”, 

era amplamente utilizada nos períodos de campanha eleitoral para a divulgação de candidaturas e de plataformas políticas; 

CONSIDERANDO que o §11 do art. 39 da Lei 9.504/1997, incluído pela Lei 13.488/2017, permite “a circulação de carros de som e 

minitrios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora, medido a sete metros de 

distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3o deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e 

comícios.” 

CONSIDERANDO que o art. 17, VI, da Resolução TSE 23.551/2018, veda expressamente a propaganda “que perturbe o sossego 

público, com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos”; 

CONSIDERANDO que o Tribunal Regional Eleitoral, em resposta à Consulta 0600324-31.2018.6.17.0000, entendeu que “a 

utilização de carros de som e minitrios só é permitida em carreatas, caminhadas, passeatas e durante reuniões e comícios.” 

RESOLVE RECOMENDAR aos partidos políticos e candidatos, nas próximas eleições, que utilizem carros de som apenas em 

carreatas, caminhadas, passeatas e durante reuniões e comícios dentro dos limites de volume sonoro permitidos pela legislação comum. 

Encaminhe-se a presente recomendação, por ofício e com urgência, aos dirigentes dos diretórios regionais dos partidos políticos no 

âmbito do Estado de Pernambuco. 

Publique-se. 
 

FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA 

Procurador Regional Eleitoral em Pernambuco 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00009637-2018| 

PORTARIA N° 8, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 
 

A PROCURADORA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO NO ACRE, no exercício de suas atribuições conferidas pelo 
artigo 129, inciso III, da Constituição da República e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993, e 

Considerando que é função 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 (artigo 129, II, da Constituição da 
República); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, III, da Constituição da República); 

Considerando que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado para apurar fatos que digam respeito ou acarretem danos 

efetivos ou potenciais a interesses ou direitos defendidos pelo Ministério Público, nos termos da Resolução CNMP 23/2007 e Resolução CSMPF 87/2006; 
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Considerando que é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência (artigo 23, II, da Constituição da República); 

Considerando que a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) determina, em seu artigo 53, que "a acessibilidade é direito 

que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação 

social"; 

Considerando os fatos apurados na Notícia de Fato nº 1.10.000.000221/2018-13, que ensejaram a expedição urgente da 

Recomendação nº 01/2018-MPF/PRAC/PRDC, com o fim de garantir a acessibilidade aos deficientes visuais que frequentam o Centro de Apoio 

Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP-DV) e o Núcleo Estadual para Tecnologia Assistiva (NETA), para que possam 

viver de forma independente, com autonomia e segurança, e exercer seus direitos de cidadania e de participação social (artigo 53 da Lei 13.146/2015); 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, pelo prazo de 1 ano, com objetivo de: 

"apurar e fiscalizar as condições de acessibilidade do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência 

Visual (CAP-DV)". 

Encaminhe-se para publicação, via Sistema Único, em atenção aos artigos 6º e 16 da Resolução CSMPF 87/2006 e ao artigo 4º, VI, 

da Resolução CNMP 23/2007. 

 

LUCIANA DE MIGUEL CARDOSO BOGO 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00020355-2018| 

PORTARIA Nº 9, DE 30 DE JULHO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) considerando que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 

e) considerando os elementos constantes no expediente anexo; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração dos fatos veiculados na Notícia de Fato nº 1.11.000.000179/2017-
10. 

Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, consignando-se os dados apresentados em 
seguida. 

OBJETO: apurar a prática de supostas irregularidades na utilização de recursos públicos referentes ao projeto “Promova a Paz, 
Exploração sexual infantil jamais. É crime!”, desenvolvido no âmbito do Ministério Público do Trabalho. 

REPRESENTANTE: Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. 

REPRESENTADO: Em apuração 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 

MARCELO JATOBÁ LÔBO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00020296-2018| 

PORTARIA Nº 19, DE 6 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) considerando que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 

e) considerando os elementos constantes no expediente anexo; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto a apuração dos fatos veiculados no Procedimento Preparatório nº 

1.11.000.001359/2017-11. 

Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, consignando-se os dados apresentados em 

seguida: 

OBJETO: apurar supostas irregularidades na gestão de recursos federais. Obras emergenciais na Escola Municipal Vereador Audival 

Amélio, localizada no conjunto Luiz Pedro, bairro São Jorge, em Maceió. Possível superfaturamento. Planilha orçamentária não representa os serviços 

executados. Educação. Ano 2017. Maceió/AL. 

REPRESENTANTE: MARIA CLÁUDIA ALVES 

REPRESENTADO: MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 

MARCIAL DUARTE COÊLHO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00020339-2018| 

DESPACHO DE 27 DE JULHO DE 2018 

 

Referência: Inquérito Civil n° 1.11.000.000166/2015-81. 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado no âmbito desta Procuradoria da República em Alagoas, com o objetivo de apurar possíveis 

irregularidades perpetradas pela Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos, notadamente na assistência materno-infantil prestada pela 

unidade hospitalar. 

Às fls. 13/48, aportou nos autos o Relatório de Auditoria n.º 14079 do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de 

Saúde (DENASUS), no qual foram constatadas, em síntese, as seguintes irregularidades: 

Constatação nº 333718 (fls. 16/17) 

a Santa Casa de São Miguel é habilitada como Hospital Amigo da Criança, porém não apresentou documentos de revalidação; 

Constatação nº 333724 (fls. 17) 

Em visita à Maternidade foi verificada discordância quanto ao número de leitos no Alojamento conjunto (ALCON), no pré-parto e 

leitos na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo), entre o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o 

pactuado e o encontrado na visita aos setores. O ALCON dispõe de 21 leitos e 05 leitos no Pré Parto, enquanto no CNES constam 22 leitos no ALCON 

e 06 leitos de Pré-parto. A UCINCo dispõe de 05 leitos, porém no CNES constam 09 leitos, em desacordo com o Item 4.3 do Anexo I da 

RDC/ANVISA/MS nº 36/2008. 

Constatação nº 333908 (fls. 17/18) 

Em visita à Maternidade e pela análise do Relatório de Transferência de recém-nascidos e de gestantes foi verificado que a 

transferência, inter hospitalar, em 2013 e 1º semestre de 2014, foi realizada por meio de ambulância da Santa Casa, em carro próprio dos pacientes, 

ambulância dos municípios de origem e, ocasionalmente pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em 2013, foram transferidos 02 

recém-nascidos na ambulância do hospital e 100 gestantes, (somente 02 pelo SAMU). Em 2014 foram transferidos 04 recém-nascido (sendo 01 em carro 

próprio e 03 na ambulância do hospital) e 67 gestantes (01 pelo SAMU), em desacordo com a Portaria GM/MS nº 2.048/2002 e o Item IV do Artigo 7º 

da Portaria GM/MS nº 1.459 de 24 de junho de 2011. Ao se analisar o motivo das transferências, 10% foram por feto morto, ou colo fechado, o que 

traduz deficiências da Maternidade em dispor de ultrassonografia (o serviço funciona em horário comercial somente às segundas e sextas feiras) e do 

medicamento Misoprostol, apesar de recursos recebidos desde 2011 para melhoria da qualidade da assistência às mulheres e aos recém-nascidos em 

maternidades integrantes da Rede Cegonha. A baixa resolutividade compromete os serviços de referência para gestantes de alto risco, em Maceió, com 

superlotação e comprometimento da qualidade. 

Constatação nº 333739 (fls. 18/19) 

em visita à maternidade foi verificada a constituição e atuação das Comissões de Ética Médica (Portaria nº 25/2013, de 09 de outubro 

de 2013), de Controle de Infecção Hospitalar (Portaria nº 04/2011, de 01 de setembro de 2011) de Revisão de Prontuário (Portaria nº 26/2013, de 09 de 

outubro de 2013), e de Investigação de Óbito Materno, Fetal e Neonatal (Portaria nº 28/2013, de 09 de outubro de 2013). Foram apresentadas atas das 

reuniões da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (fevereiro, março, maio e junho de 2014) e as atas para formação da Comissão de Revisão de 

Óbitos, de Prontuário, de Ética, e do Comitê de Investigação de Óbito Materno, Fetal e Neonatal, porém não foram apresentados documentos que 

comprovassem suas atuações, em desacordo com Art. 1º da Resolução CFM nº 1.657/2002, Art. 3º da Resolução CFM nº 1.638/2002, Art. 1º da Portaria 

GM/MS nº 72 de 11 janeiro de 2010 e Art. 1º da Portaria GM/MS nº 652 de 28 de maio de 2003. 

Constatações nº 33357 (fls. 19) 

em visita à Maternidade de Santa Casa foi verificada que não foram realizadas atividades de educação permanente em Boas Práticas 

de Atenção ao Parto e ao Nascimento e Emergência Obstétrica para equipe multiprofissional de saúde, em desacordo com o Item III do Art. 23 da 

RDC/ANVISA/MS nº 63/2011 e o Item XVI do Art. 10º da Portaria GM/MS nº 1.020/2013. 

Constatação nº 333930 (fls. 20) 

em visita ao Alojamento conjunto foi verificado que a capacidade instalada é de 22 leitos e dispõe de 01 médico obstetra (plantão), 

01 pediatra (plantão e diarista), 01 enfermeira (diarista), 01 técnico de enfermagem, 01 assistente social, 01 nutricionista, em regime de rotina e de 

plantão. Não dispõe de psicólogo e o número de técnicos de enfermagem e de obstetra é insuficiente, conforme Relação de Funcionários e Escada de 

Serviço, em desacordo com o subitem 1.3 do Item V do Anexo I da Portaria GM/MS nº 1016/1993 que estabelece 01 auxiliar de enfermagem para cada 

08 binômios, 01 obstetra para 20 mães, e psicólogo. 

Constatação nº 333934 (fls. 20) 

em visita à Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) foi verificado que a capacidade instalada é de 05 

leitos e dispõe de 01 médico com jornada horizontal de 04 horas, 01 médico plantonista, 01 técnico de enfermagem (plantonista), 01 auxiliar de 

enfermagem (diarista), 01 fisioterapeuta, 01 fonoaudiólogo, e 01 funcionário responsável pela limpeza, em cada turno. O setor não dispõe de enfermeiro 

assistencial e 01 enfermeiro coordenador, em desacordo com o Item IV do Artigo 17 da Portaria 930 de 10 de maio de 2012. 

Constatação nº 333761 (fls. 21) 

em visita à Maternidade foi verificado que não há acomodação adequada (poltronas) para acompanhantes no Alojamento Conjunto e 

no Pré-Parto, em desacordo com o Artigo 19J da Lei 11.108 de 07 de abril de 2005, Parágrafo 3º do Artigo 3º da Portaria GM/MS nº 2.418/2005 e Anexo 

I Item 7.2.13 da RDC/ANVISA nº 38/2008. 

Constatação nº 334425 (fls. 21) 

não foi fornecida a documentação cartorial, título de propriedade do imóvel onde funciona a Santa Casa de Misericórdia de São 

Miguel dos Campos, previsto na Instrução Normativa STN nº 04 de 17/05/2007 Art. 2º. 

Constatação nº 334432 (fls. 21) 

a Santa Casa de Misericórdia de São Miguel não apresentou: alvará de licença sanitária geral da Unidade de Saúde fornecida pela 

Vigilância Sanitária – apresentou apenas o alvará da UTI NEONATAL e UCI NEONATAL; licença anual do corpo de bombeiro e projeto preventivo de 

incêndio aprovado pelo Copro de Bombeiro e plantas das instalações de água, esgoto e eletricidade atualizadas e disponíveis para subsidiar a manutenção, 

estando em não conformidade como Unidade de Saúde à RDC/ANVISA/MS nº 50/2002 Item 1 e sub itens 1.1 a 1.6 e itens 7 e 8. 

Constatação nº 334437 (fls. 22) 

há ausência de totem externo com sinalização da Unidade e falta de identificação visual e sinalizações das ações e serviços ofertados 

de acordo com as normas vigentes, art. 5º da PT-GM/MS nº 1.401 de 15/06/2001 e artigo 1º da PT-GM/MS nº 2838/2011. 
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Observamos a existência de banner com foto de um político, localizado na fachada principal da Unidade de Saúde em alusão a 

recursos alocados. 

Constatação nº 334439 (fls. 22) 

a Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos onde funcionam os serviços da Maternidade não apresenta segurança para 

chegada e saída de pacientes, com ausência de acessos diferenciados para veículos e pedestres, impedindo uma melhor integração dos ambientes internos 

com o espaço externo previsto na ABNT 9050/2004 (ABNT) ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

URBANOS em todos os seus itens. 

Constatação nº 334446 (fls. 22/23) 

as áreas destinadas à Maternidade na Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos não garantem acessibilidade a usuários 

que não sabem ler, com deficiência visual e/ou auditiva. Não utiliza símbolos internacionais, textos desenhos, cores ou figuras, caracteres em relevo 

Braile ou figuras de relevo, recursos auditivos (sonoros) que indiquem os ambientes da Unidade e os serviços ofertados, ou profissionais para acolhimento. 

Não obedecem aos serviços e especificações do Guia de Sinalização das Unidades e Serviços do sistema Único de Saúde – SUS, dificultando suas 

localizações, estando em não conformidade com o art. 1º ao 4º da PT/GM/MS nº 2838, de 01/12/2011. 

Constatação nº 334448 (fls. 23) 

as áreas de circulação destinadas à Maternidade na Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos servem de depósito para 

macas, cadeiras, biombos, cadeiras de banho e depósitos de lixo, em descumprimento da RDC/ANVISA/MS nº 50 de 21/02/2002 Parte III item 4.3 e 

Parte II item 3 – Área própria para macas e cadeiras de rodas. 

Constatação nº 334457 (fls. 23/24) 

as áreas físicas (suas dimensões); os sanitários, pisos, rodapés, revestimentos de parede, rampas e tetos; a ausência de tomadas para 

equipamento biomédico, de iluminação de cabeceira de leito e de alarme de cabeceira; a ausência de bate-macas nas áreas que circulam macas e carrinhos; 

a quantidade de pontos de ar comprimido e oxigênio insuficiente; os banheiros não permitem passagem de cadeiras de banho ou de rodas e não possuem 

barras de apoio e campainha para comunicação; ausência de água quente nos chuveiros, de saboneteiras e porta toalhas nos lavatórios. A Santa Casa de 

Misericórdia de São Miguel dos Campos, apesar de ter passado por diversas reformas, não obedecem à RDC/ANVISA/MS nº 50 de 21/02/2002 PARTE 

III item 5 subitem 5.3 e item 6 letra C, e item 4.4, NBR 5413 iluminância de interiores e a RDC/ANVISA/MS nº 36 de 3/6/2008 que Dispõe sobre 

Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal, em todos seus Artigos. 

Constatação nº 334460 (fls. 24) 

nas áreas do Serviço de Nutrição da Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos foram verificados: calhas com 

entupimentos; ausência de lavatórios para funcionários; câmera de congelamento de carne sem funcionar e telas das janelas danificadas. Descumprimento 

da RDC Nº 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004 em sua totalidade. 

Constatação nº 334463 (fls. 24) 

verificamos a falta do sistema de detecção e alarme de incêndio e ausência de hidrantes com mangueiras nas áreas destinada à 

Maternidade em descumprimento da NR 23 – PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, em sua totalidade. 

Constatação nº 334470 (fls. 25) 

nas áreas destinadas à Maternidade na Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos as instalações elétricas apresentam: 

fios expostos, tubulação de plástico por fora da parede com fios, quadro de distribuição sem espaço de reserva, disjuntores ultrapassados e sem 

identificação adequada dos circuitos, demonstrando falta de manutenção preventiva e corretiva nas instalações, em descumprimento da PT/MT nº 598 de 

07/12/2004, ANEXO-NR 10, itens 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e seus subitens, RDC/ANVISA/MS Nº 50 DE 21/02/2002 Atribuição 8 subitem 8.4 e 

NBR/ABNT 5674/99 itens 1 a 15. 

Constatação nº 334474 (fls. 25) 

verificamos, na Lavanderia Hospitalar, ausência de sistemas de exaustão mecânica tanto na área suja quanto na área limpa e de coifa 

com exaustor contrariando a RDC/ANVISA/MS Nº 50/2002 Parte II Atribuição 8 sub item 8.4. 

Constatação nº 334478 (fls. 25/26) 

o depósito de resíduos de serviços de saúde da Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos não foi construído de acordo 

com o plano de gerenciamento de resíduos aprovado, o que pode constituir em foco de contaminação e perigo para a população. Descumprimento do 

Anexo único Capítulo III item 1.5 da RDC/ANVISA/MS nº 306/2014, e todos os itens da NBR/ABNT nºs 12807 e 12808. 

Constatação nº 334484 (fls. 26) 

existe no município rede coletora que é direcionada para o rio. O município não possui sistema de tratamento de esgoto. 

Descumprimento do Anexo único Capítulo III item 1.5 da RDC/ANVISAMS nº 306/2004, e todos os itens da NBR/ABNT nºs 12807 e 12808 e 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005. 

Constatação nº 333935 (fls. 26/27) 

em visita a Maternidade foi verificada que não há quarto PPP (pré-parto, parto e pós-parto imediato), em desacordo com o Anexo I 

subitem 3.6 da RDC/ANVISA nº 36 de 03 de junho de 2008. Foi verificada a existência de 01 ambiente de pré-parto com 05 leitos, com cortina entre os 

leitos, 02 salas de parto e área de recepção para o recém-nascido. 

Constatação nº 333948 (fls. 27/28) 

em visita ao Alojamento Conjunto foi verificado que o setor dispõe de berço de material de fácil limpeza, desinfecção e que permite 

a visualização lateral, e bandeja individualizada com termômetro, material de higiene e curativo umbilical e estetoscópio, porém não dispõe de balança 

para recém-nascido, glicosímetro, régua antropométrica e fita métrica, aparelho de fototerapia e oftalmoscópio. Não dispõe também de material de 

emergência para reanimação em desacordo com os subitens 7.7.7, 7.7.5, 7.7.6, 7.7.7 e 7.7.8 do Anexo I, da RDC/ANVISA/MS nº 36/2008. 

Constatação nº 333954 (fls. 29) 

em visita a Maternidade foi verificado que a Unidade Hospitalar não oferece a totalidade das Boas Práticas e Segurança na Atenção 

ao Parto e Nascimento, como escolha da posição durante o parto, o estímulo ao aleitamento materno ainda no ambiente no ambiente do parto, e o 

atendimento imediato ao recém-nascido realizado no mesmo ambiento do parto, sem interferir na interação mãe e filho, em descordo com as Boas Práticas 

de Atenção ao Parto e ao Nascimento recomendado no Manual Técnico do Ministério da Saúde. Dentre as Boas Práticas, a unidade garante que o recém-

nascido e parturiente não sejam retirados do ambiente do parto sem identificação; possibilidade de deambulação no pré-parto, o contato imediato na sala 

de parto, pele-a-pele, da mãe com o recém-nascido; não acomoda mulheres em processo de abortamento, gestantes e puérperas no mesmo ambiente 

(enfermarias); e não realizam, rotineiramente, procedimentos não recomendados como tricotomia, enema, manobra de Kristeller e infusão venosa. 

Constatação nº 333773 (fls. 29) 
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em visita à Maternidade foi verificado que não há Serviço de Ouvidoria, em desacordo com as Diretrizes Gerais e Operacionais da 

Rede Cegonha e o disposto no item XI do Art. 5º da Portaria MS/GM nº 1.820 de 13/08/2009, que estabelece que toda pessoa tem o direito de se expressar 

e ser ouvido nas suas queixas denúncias, necessidades, sugestões e outras manifestações por meio das ouvidorias, urnas e qualquer outro mecanismo 

existente, sendo respeitado na privacidade, no sigilo e na confidencialidade. 

Constatação nº 333780 (fls. 30/31) 

na análise dos Indicadores Qualitativos da Rede Cegonha foi verificado que não é considerado o quesito raça/cor, e nem consta na 

pactuação com o gestor municipal em desacordo com o Item XIV-Responsabilidades das Esferas de Gestão-Gestor Municipal da Política Nacional de 

Saúde Integral da População Negra/2010. 

Constatação nº 333781 (fls. 31) 

foram analisadas AIH e prontuários médicos, referentes a partos normais, parto cesariano, e recém-nascidos que permaneceram na 

Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal. Nos prontuários referentes a parto normal e parto cesariano, foram verificados partogramas sem 

preenchimento (6,82%); com apenas 1 registro (59,09%); com dois ou mais registros (34,09%). A grande maioria (88,63%) não constava o registro da 

hora em que foi feita a avaliação; no restante, as avaliações foram realizadas a cada 2 horas, em desacordo com o Item 9, subitem 9.6.5 do Anexo I da 

RDC/ANIVSA/MS nº 36/2008 e o Art. 1º e 5º, letra c, da Resolução CFM nº 1.638/2002. Apenas em 01 partograma a parturiente foi avaliada a cada 

hora. 

Constatação n.º 333783 (fls. 31/32) 

na análise das AIH e prontuários dos pacientes foram verificados as seguintes não conformidades: 

- Espelho da AIH não se encontrava anexado ao prontuário do paciente. Por solicitação da equipe de auditoria foram impressos, 

porém sem assinatura e carimbo do diretor do hospital. 

- Evoluções médicas, boletim operatório e boletim anestésico com letra ilegível, na maioria dos documentos. 

- Ausência do teste rápido de HIV no período analisado e não constava o resultado do teste feito na atenção básica. Segundo a Direção, 

atualmente o exame está sendo realizado rotineiramente. 

- Ausência do resumo de alta da puérpera e do recém-nascio; 

- Partogramas incompletos. 

Em desacordo com o Item 64 PRONTUÁRIO MÉDICO do Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do 

SUS, setembro 2012; o Art. 1º e 5º da Resolução CFM nº 1.638/2002. 

Constatação nº 334391 (fls. 38) 

nas assinaturas dos Convênios nº 001/2011 e 01/2014 que têm como objetivo estabelecer em regime de cooperação mútua, entre 

partícipes, o desenvolvimento de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde de forma complementar, a Cláusula Quinta menciona 

que o plano Operativo Anual POA é parte integrante do convênio elaborado pela Secretaria e pelo prestador de serviço, e onde se estabelece metas 

qualitativas e quantitativas referentes as ações e serviço objeto do convênio. O documento não foi entregue à equipe de auditoria, apesar de solicitado no 

Comunicado de Auditoria, contrariando a Cláusula Quinta do referido convênio e o artigo 11 do Decreto nº 1651/95. 

Constatação nº 334395 (fls. 38/39) 

na vigência do Convênio nº 001/2011 desde a sua assinatura em 01/08/2011 até o prazo final não foi detectado pela equipe a criação 

da Comissão Técnica de Acompanhamento Controle e Avaliação, exigência contida na Cláusula Oitava do referido convênio. 

No Convênio 01/2014 a Comissão Técnica de Acompanhamento Controle e Avaliação foi criada através da Portaria nº 003 de 

10/03/2014, sendo detectadas pela equipe as seguintes impropriedades: ausência de publicação da Portaria do Regimento Interno e eleição do Presidente 
e do Relator contrariando o Item VIII e IX do Parágrafo Único da Cláusula Nona do Convênio. 

Constatação nº 334404 (fls. 39) 

o Plano de Ação Municipal da Rede Cegonha do Município do São Miguel dos Campos, apresentado à equipe de auditoria, foi 

elaborado sem emprego dos indicadores: de Mortalidade e Morbidade, Indicadores de Atenção, como também Situações da Capacidade Hospitalar 

Instalada e Indicadores de Gestão como: percentual de investimento estadual e municipal no setor saúde, PDR atualizado e PPI atualizada; Identificação 

de Centrais de Regulação: Urgências, de internação, e ambulatorial; Implantação de ouvidoria do SUS no município conforme preceitua a PT GM-MS 

nº 1.459 de 2011. Não foi apresentada à equipe a avaliação do Plano pelo Grupo Condutor e deliberação da CIB. O Plano de Ação Regional e o da Rede 
Cegonha, assim como para o repasse dos recursos, monitoramento e a avaliação da implementação da Rede Cegonha. 

Constatação nº 334397 (fls. 40/41) 

a Secretaria não apresentou o Plano de Ação referente aos novos exames do Componente Pré-natal da Rede Cegonha para ter direito 
ao repasse dos recursos no montante de R$ 46.668,98, contrariando o artigo 1º da PT GM-MS nº 2.556/2012. 

De acordo com o § 1º do artigo 1º da citada Portaria, o Plano de Ação deve ser elaborado por meio eletrônico e publicado no Sistema 

do Plano de Ação das Redes Temáticas (SISPART) ou encaminhado por meio físico, a equipe acessou ao Sistema não sendo detectada nenhuma 
publicação do Plano no SISPART como também encaminhamento por meio físico. 

Constatação nº 334360 (fls. 41/42) 

verificou-se o recebimento de recursos pela Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos em 15/02/2013 o valor de R$ 

46.666,96 (quarenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos) referente a recursos para custeio de novos exames do pré-natal, 

conforme determina o artigo 1º da PT-GM-MS nº 2.556/2012, pago através de transferência eletrônica e emprenho nº 214001 em 14/02/2013. Não foi 

elaborado o Plano de Ação e nem apresentado à equipe o processo de despesas sobre a utilização devida dos recursos, contrariando o art. 1º da Portaria 
citada, sendo emitido Planilha de Devolução. 

Constatação nº 334409 (fls. 42/43) 

a elaboração do Plano Municipal de Saúde da Rede Cegonha em desacordo com a legislação vigente dificultou a equipe afirmar que 
os recursos do incentivo foram utilizados em atividade da estratégia da Rede Cegonha de São Miguel dos Campos. 

Constatação nº 333770 (fls. 44) 

em visita ao Complexo de Regulação de Serviços de Saúde do Estado foi verificado que não está implantada a estratégia ///”vaga 

sempre///” que garanta o atendimento à mulher e ao recém-nascido grave ou potencialmente grave com a internação ou a referência para outro serviço, 

em desacordo com o Art. 7º, letra c do Item IV COMPONENTE SISTEMA LOGÍSTICO: TRANSPORTE SANITÁRIO E REGULAÇÃO da Portaria 

GM/MS nº 1.459/2011. 
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Às fls. 51/133, a Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas (SESAU) apresentou informações acerca do alcance das metas do 

PROMATER, o termo de compromisso firmado e a taxa de ocupação e regular funcionamento da UTI/UCI neonatal da Santa Casa de Misericórdia de 

São Miguel dos Campos. No qual, além das diversas constatações, recomenda a unidade hospitalar que: 

1 – execução dos testes de triagem neonatal antes da alta do RN. 

2 – oficialização por parte do serviço se existe interesse real na habilitação do serviço como referência de alto risco. 

3 – implantação de AMIU na assistência ao abortamento. 

4 – adequação da equipe de cuidados neonatais de acordo com número de leitos. 

5 – adequação da habilitação de leitos. 

Às fls. 141/157-v, foi expedida Recomendação à Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, ao Município de São Miguel dos Campos 

e à Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos, no seguintes termos: 

RECOMENDA ao Município de São Miguel dos Campos que, no prazo de 60 (sessenta) dias: 

a) formalize contrato de prestação de serviços (inclusive com a elaboração do Plano Operacional Anual – POA) entre o Município de 

São Miguel dos Campos/AL e a Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos, para que sejam estabelecidos os direitos e obrigações das partes 

de forma a possibilitar a avaliação periódica dos serviços prestados pela empresa aos usuários do SUS nos seus aspectos qualitativos e quantitativos, 

conforme disposto no § único do Art. 24 da Lei n 8.080/1990, Arts. 3º e 7°, da Portaria MS/GM 1.034/2010 e § único do Art. 3º da Portaria MS/GM 

3.410/2013; 

b) institua Comissão Técnica de Acompanhamento Controle e Avaliação dos Convênios firmados entre o Município de São Miguel 

dos Campos e a Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos; 

c) elabore o Plano de Ação Municipal da Rede Cegonha, nos termos do Anexo I da Portaria n.º 1.59/2011 do Ministério da Saúde; 

d) adeque o componente do sistema logístico de transporte sanitário, implantando o modelo “vaga sempre”, com a elaboração e 

aplicação do plano de vinculação da gestante ao local de ocorrência do parto, nos termo do item IV da Portaria n.º 1.459/2011; 

e) cumpra o que preconiza o item 2.3 do Anexo da Portaria n.º 922/2009 do Ministério da Saúde, que institui a Política Nacional de 

Saúde Integrada da População Negra; 

f) crie contas específicas à movimentação dos recursos de cada bloco de financiamento do SUS, nos termos do Art. 33 da Lei 

Complementar 141/2012; 

g) apresente documentos que comprovem a análise e avaliação; 

h) apresente documentos que comprovem a análise e avaliação dos programas PROMATER, PROVIDA e PROHOSP, nos aspectos 

qualitativos e quantitativos, em todos os exercícios financeiros nos quais foram executados; 

i) considere parâmetros de produtividade e de metas quantitativas e qualitativas estabelecidas no momento da realização do pagamento 

à Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos. 

RECOMENDA à Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos que, no prazo de 60 (sessenta) dias: 

1 – adote as seguintes providências para correção das não conformidades arroladas pelo DENASUS, Secretaria de Estado da Saúde 

e CORA: 

a) proceda a reavaliação do hospital pela Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno/DAPES/SAS/MS, tendo em vista 

a validade de 03 (três) anos da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), nos termos item IX e X do Anexo da Portaria nº 80/2011 do Ministério da 

Saúde; 

b) mantenha seus dados atualizados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, conforme Item 4.3 do Anexo I da 

RDC/ANVISA/MS n.º 36/2008; 

c) promova o acesso ao transporte seguro para as gestantes, as puérperas e o recém-nascidos de alto risco, por meio do Sistema de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), nos termos do art. 7º, IV, a, da Portaria n.º 1.549/2011 do Ministério da Saúde; 

d) cumpra o disposto nos art. 1º da Resolução 1.567/2002 do Conselho Federal de Medicina, art. 3º da Resolução 1.638/2002 do 

Conselho Federal de Medicina; art. 1º da Portaria 72/2010 do Ministério da Saúde e art. 1º da Portaria 652/2003 do Ministério da Saúde, no que pertine 

a instauração e atuação das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, de Ética Médica, de Revisão de Prontuários e de Investigação de Óbitos; 

e) mantenha educação permanente em Boas Práticas de Atenção ao Parto e ao Nascimento e Emergência Obstétrica para a equipe 
multiprofissional de saúde, nos termos do art. 23,III, da RDC/ANVISA/MS n.º 63/2011; 

f) adeque sua escala de profissionais, nos termos em que consignados pelo DENASUS; 
g) adquira alimentação parenteral em estoque suficiente que permita a admissão de RN´s que necessitem deste tipo de alimentação; 

h) mantenha acomodação adequada para os acompanhantes no pré-parto, parto e pós-parto, tendo em vista a obrigatoriedade da 
permissão da presença junto à parturiente de acompanhante em tais locais, conforme art. 19-J da Lei 8.080/1990; 

i) identifique, de acordo com os padrões visuais do Programa Academia da Saúde, toda a área da maternidade, nos termos do art. 5º, 
parágrafo único, da Portaria n.º 2.684/2013 do Ministério da Saúde e Portaria n.º 2.838/2011 do Ministério da Saúde; 

j) institua condições de segurança e acesso para portadores de necessidades especiais, observando, em sua totalidade, a ABNT n.º 

9.050/2004; 

l) desobstrua as áreas de circulação da maternidade, de acordo com o disposto na Parte II, item 3 e na Parte III, item 4 da 

RDC/ANVISA/MS n.º 50/2002; 

m) observe o disposto na Parte III, item 5, subitem 5.3 e item 6, letra “c”, o disposto na NBR 5413 e o disposto na RDC/ANVISA/MS 
n.º 36/2008, acerca do funcionamento dos serviços de atenção obstétrica e neonatal e iluminação de interiores da unidade hospitalar; 

n) instale sistemas de proteção contra incêndios, nos termos da Norma Regulamentadora n.º 23 – Proteção Contra Incêndios; 

o) reforme as instalações elétrica da unidade hospitalar, nos termos da Portaria n.º 598/2004 do Ministério do Trabalho e Emprego e 
da RDC/ANVISA/MS n.º 50/2002; 

p) atenda o disposto no Parte II, item 8 da RDC/ANVISA/MS n.º 50/2002, no que pertine a Lavanderia da unidade hospitalar; 

q) construa depósito de lixo, de acordo com o plano de gerenciamento de resíduos aprovado, nos termos da NBR/ABNT n.º 12807 e 

n.º 12808; 

r) mantenha quarto PPP, com capacidade para 01 (um) leito e banheiro anexo, destinado à assistência à mulher durante o trabalho de 

parto, parto e pós-parto imediato, nos termos do subitem 3.6 do Anexo I da RDC/ANVISA/MS n.º 36/2008; 
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s) adquira e mantenha no Alojamento Conjunto balança para recém-nascido, régua antropométrica, fita métrica, aparelho de 

fototerapaia – 01 (um) para cada 10(dez) berços – e oftalmoscópio, em observância aos subitens 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6, 7.7.7 e 7.7.8 do Anexo I da 

RDC/ANVISA/MS n.º 36/2008; 

v) ofereça, na totalidade, as Boas Práticas de Atenção ao Parto e ao Nascimento, recomendando pelo Manual Técnico do Ministério 

da Saúde; 

u) institua Serviço de Ouvidoria, garantido a liberdade, em qualquer fase do tratamento, de expressar e ser ouvido nas suas queixas 

denúncias, necessidades, sugestões e outras manifestações, sendo sempre respeitado na privacidade, no sigilo e na confidencialidade, nos termos do art. 

5º, XI, da Portaria n.º 1.820/2009 do Ministério da Saúde; 

x) preencha adequadamente o Partograma das pacientes, nos termos do item 9, subitem 9.6.5 do Anexo I da RDC/ANVISA/MS n.º 

36/2008 e dos art. 1º e 5º, c, da Resolução n.º 1.638/2002 do Conselho Federal de Medicina; 

z) preencha adequadamente o Prontuário médico, nos temos dos art. 1º e 5º, c, da Resolução n.º 1.638/2002 do Conselho Federal de 

Medicina. 

a.1.) forneça certidão de negativa de acolhimento à gestante, explicitando os motivos pelos quais o serviço não suporta naquele 

momento seu acolhimento; 

b.1.) forneça certidão de denegação de assistência ao RN, explicitando os motivos pelos quais se faz necessária a transferência para 

outro serviço. 

Em resposta (fls.161/165), a Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos informou que: 

item a – foi encaminhada a solicitação ao órgão técnico, mas não obtivera retorno; 

item b – a atualização do CNES é realizado pelo Gestor da Secretaria de Saúde do Município e fora solicitado a atualização no que 

se refere ao quantitativo de leitos; 

itens c, d, e, f – estão de acordo com as portarias e resoluções ou seriam providenciadas no prazo de 60 (sessenta) dias; 

item g – a alimentação parenteral para RN's já estaria regularizadas e em fase de formalização do contrato com a empresa fornecedora; 

itens h, i, l, m – estão de acordo com as portarias e resoluções ou seriam providenciadas no prazo de 60 (sessenta) dias; 

item n – a estrutura física da unidade é muita antiga, sendo assim, estariam sendo realizados reformas, de acordo com as normas 

técnicas, conforme disponibilidade financeira; 

item o – a instalação elétrica do hospital foi toda restaurada com a implantação de subestação de energia, conforme padrões exigidos 

pelas normas vigente; 

item p – a lavanderia recebeu todo o maquinário novo, através de emenda parlamentar, e a estrutura física será ampliada e reformada 

de acordo com as normas técnicas; 

item q – os depósitos de lixo são acondicionados conforme as normas técnicas e que existe projeto para a construção de novo deposito 

temporário em local adequado; 

item s – estão de acordo com as portarias e resoluções ou seriam providenciadas no prazo de 60 (sessenta) dias; 

item v – são realizadas atividades de educação permanente em boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento e emergência 

obstétrica para as equipes de maternidade, sala de reanimação, UTI NEO, UCI NEO e alojamento; 

item u, x, z, a.1, b.1 – estão de acordo com as portarias e resoluções ou seriam providenciadas no prazo de 60 (sessenta) dias; 

Juntou apenas a seguinte documentação (fls. 164/166): pedido de inclusões e exclusões de prestadores no CNES e e-mail encaminhado 

ao Corpo de Bombeiros Militar. 

Às fls. 167, a Secretaria de Saúde do Município de São Miguel dos Campos informou que adotou as seguintes providências: 

1. elaboração do Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Santa Casa de 

Misericórdia de São Miguel dos Campos; 

2. atualização do Plano Operativo Anual (POA) em função das alterações introduzidas pelo Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 

001/2014; 

3. instituição de nova Comissão Técnica de Acompanhamento, Controle e Avaliação, com funcionamento dentro da normatização 

vigente; 

4. adequação do Plano de Ação Municipal da Rede Cegonha, aos termos do Anexo I da Portaria GM/MS nº 1459/2011; 

5. avaliação da execução dos Programas PROMATER, PROVIDA e PROHOSP. 

Ressalte-se que o Município de São Miguel dos Campos não juntou qualquer documento comprobatório de suas alegações. 

Às fls. 182/186, o Ministério da Saúde informou que existem na Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos 05 (cinco) 

leitos de UTI NEONATAL, 18 (dezoito) leitos de UCI e 03 (três) leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Canguru (UCINCa). 

Aportou aos autos o Relatório de Monitoramento dos serviços de referência na Assistência Materno-infantil de Alagoas – Rede 

Cegonha, consoante se verifica às fls. 188/194. 

Às fls. 285/291, determinou-se a expedição de um novo ofício à SESAU, solicitando as seguintes informações: a) existência de 

Relatórios de Monitoramento da Rede Cegonha dos leitos de UTI/UCI Neo na Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos pertinentes ao 

exercício de 2016/2017; b) se foi dispensado o material de AMIU e medicação de profilaxia de transmissão vertical do HIV à Santa Casa de Misericórdia 

de São Miguel dos Campos. 

Em resposta, consoante fls. 303, a referida secretaria informou que: 

1)os relatórios são elaborados após a realização de visita de monitoramentos dos serviços, oportunidade em que anexou documentos 

de fls. 305 à 318, onde constam os referidos monitoramentos; 

2) a Santa Casa de São Miguel dos Campos realiza profilaxia de transmissão vertical do HIV, anexando docs. às fls 334 à 374, e 

executa a Aspiração Manual Intrauterina (AMIU), recebendo medicação (Misoprostol) distribuídos pelo Ministério da Saúde para realização destes 

procedimentos, anexando fls 356 a 375 que tratam das saídas do referido medicamento da Central de Abastecimento Farmacêutico de Alagoas para a 

Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos. Salientou que a Secretaria de Saúde de Estado disponibilizou capacitação para operar a AMIU; 

3) ademais, é importante apontar a cópia de fls. 333 anexada pela referida secretaria, especificamente pela Assessoria de Assistência 

farmacêutica (ASTAF) onde evidencia que apesar de haver saída do medicamento Misoprostol para realização do AMIU, não houve solicitação e nem 

saída nos anos de 2016 e 2017 quanto aos materiais necessários para operar o AMIU, quais sejam: cânulas de aspiração intra-uterina e aspirador. 

O Relatório de Monitoramento da Assistência Materno-infantil de 2016, elaborado pela Rede Cegonha, destaca: 1) a falta de 

cardiotocografia, de ultrassom e a não realização de profilaxia para transmissão vertical do HIV (fls. 308; 2) que as enfermeiras não assinam a AIH (fls. 
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307); 3) não realização de nutrição parenteral (fls. 310); 3) não possui sala de estar para parturientes em trabalho de parto e para acompanhantes (fl. 307); 

4) não possui local adequado e diferente das demais para internação da mulher em caso de perda fetal (fls. 307); 5) as enfermarias de alojamento conjunto 

não têm espaço físico adequado para o número de leitos (fls. 307); 6) não possui escala de cuidado horizontal (fl. 307); 7) não utiliza o AMIU para 
assistência ao aborto (fl. 308); 8) não realiza o teste do pezinho para RN que permanece internado após 48h de vida (fl. 308). 

Destacou, ainda, que a SESAU está acompanhando os processos de habilitação dos 03 (três) leitos de UTIN e 04 de UCINCa, porém 

o Ministério da Saúde não tem evoluído com os processos de habilitação de novos leitos. Em razão disto, somente são ofertados os cinco leitos já 

habilitados e só há repasse do incentivo dos leitos, sem repasse de AIH. (fl. 193). 

Diante do exposto, determinou-se adoção das seguintes diligências: 

1)  oficiar a Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel dos Campos solicitando a apresentação de documentação comprobatória 

de sua resposta de fls. 167 

2)expedição de Ofício à Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos, solicitando comprovação documental no que se 

refere ao cumprimento da Recomendação n.º 33/2015, inclusive e principalmente, quanto aos itens “c”, “d”, “f”, “h”, “i”, “l”, “m”, “s”, “u”, “x”, “z”, 

“a.1” e “b.1”, os quais a unidade afirmou que seriam cumpridos em 60 (sessenta) dias (no dia 17/12/2015), bem como para que se manifeste acerca dos 
destaques apontados e das recomendações anotadas no Relatório de Monitoramento da Assistência Materno-Infantil. 

3)oficiar à Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos, solicitando informações acerca da realização do AMIU, 
especificamente, no que diz respeito à necessidade ou não dos materiais de cânulas de aspiração intra-uterina e aspirador para o referido procedimento. 

Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel dos Campos anexou, para comprovar suas alegações nas fls. 167, 

documentações descritas às fls. 383/434, quais sejam: 1) cópias do 3º, 4º, 5º, 6º e 7° Termos Aditivos ao Convênio 001/2014; 2) Plano Operativo Anual 

(POA) do 6°e 7º Termos Aditivos ao Convênio 001/2014; 3) Portaria Alterando a Comissão de Acompanhamento da Contratualização, no âmbito do 

Sistema Municipal de Saúde de São Miguel dos Campos, redefinindo sua composição e atribuições ; 4) Plano Operativo Anual do Programa de 

Implementação da Rede de Atenção Materno-Infantil do Estado de Alagoas (PROMATER) de Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos, 

de acordo com a Portaria MS/GM n° 1459/2011, que instituiu a Rede Cegonha; 5) Relatório de Acompanhamento da Rede Cegonha 2017; 6) Relatório 
de Avaliação da Execução do PROHOSP – Janeira de 2016 a abril de 2018. 

É o relatório, no que tem de essencial. 

Considerando que a Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos permaneceu inerte e que as informações prestadas nos 

autos não são suficientes para dirimir os questionamentos em torno das desconformidades narradas, determino a reiteração do ofício constante às fl. 382, 

figurando como destinatária a Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos, ressaltando-se a responsabilidade civil, criminal e administrativa 
da falta injustificada e do retardamento indevido das requisições deste Órgão Ministerial. 

Oficie-se à Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, solicitando a remessa do relatório de monitoramento do ano de 2018. 

Ademais, tendo em vista que o prazo de 1 (um) ano desde a última prorrogação do Inquérito Civil, sendo que ainda há necessidade 

de realização de novas diligências e da análise dos respectivos resultados para fins de descoberta da verdade sobre os fatos, determino a prorrogação do 

presente por mais 1 (um) ano, consoante o art. 15 da Resolução CSMPF nº 87. 

Publique-se e cientifique-se a PFDC, conforme o art. 15, § 1º, da Resolução CSMPF nº 87. 

Com as respostas ou escoado o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

 

ROBERTA LIMA BARBOSA BOMFIM 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00024929-2018| 

PORTARIA Nº 78, DE 6 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que tramita no 2º Ofício da PR/AP a Notícia de Fato nº 1.12.000.000968/2018-05, cujo objeto trata de 

representação feita por Miguel Mariano de Gois Filho sobre suposto constrangimento por ele sofrido em abordagem policial realizada pelo Policial 

Rodoviário Federal Jonas Felipe dos Santos. 

CONSIDERANDO que, entre as funções institucionais do Ministério Público, nos termos do art. 129, inc. II, da Constituição da 

República em cotejo com o art. 2º da Lei Complementar nº 75/93, insere-se a de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que os fatos em apuração configuram, em tese, atos de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO o escoamento do prazo de tramitação da presente Notícia de Fato e a necessidade da realização de diligências 

complementares; 

Resolve converter a presente Notícia de fato em Inquérito Civil, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, artigos 

1º, 2º, §7º e 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, e artigos 1º e 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

]HENRIQUE DE SÁ VALADÃO LOPES 

Procurador da República 

Titular do 2º Ofício 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-EUN-BA-00003399-2018| 

PORTARIA Nº 12, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

Instaura procedimento para acompanhar o atendimento de saúde prestado pelo 

DSEI aos Tupinambás de Itapebi/BA 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO ser função institucional 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 (CF/88 art. 129, I); 

CONSIDERANDO a atribuição prevista no art. 6º, VII e no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 

CONSIDERANDO o que consta no protocolo PRM-EUN-BA-3375/2018; 

RESOLVE: 

I. Instaurar o presente procedimento para acompanhar o atendimento de saúde prestado pelo DSEI aos Tupinambás de Itapebi/BA. 

II. Determinar ao Cartório da Procuradoria da República em Eunápolis/BA: 

a) Registrar e autuar a presente Portaria com os documentos que a instruem, vinculando-os à 6ª CCR; 

b) Solicitar a publicação da presente portaria em conformidade com o inciso IV, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada 

de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

III – Nomear a servidora SCHEYLA CARINE DE MENDONÇA OLIVEIRA, ocupante do cargo de técnico administrativo, nos 

termos do inciso V, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, para 

atuar como secretária, a qual será substituída em suas ausências pelos demais servidores desta Procuradoria da República, por meio de termos nos autos. 

IV - O Cumprimento das seguintes diligências preliminares: 

a) Expedição de ofício ao DSEI, na pessoa de GISLANE DOS SANTOS MORAES, para que encaminhe o relatório de atendimento 

e a data das próximas visitas à comunidade. 

V – Após, nova conclusão. 

 

FERNANDO ZELADA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00004886-2018| 

PORTARIA Nº 30, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório nº 1.14.006.000050/2018-23 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República infrafirmada, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo 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 o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “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”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da LC 

75/93, converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, determinando: 

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto: 

ASSUNTO: "Verificar, no Município de Santa Brígida/BA, a instalação de instrumentos que permitam o controle social do horário 

de atendimento dos serviços de atendimento médico e odontológico". 

TEMA: Combate à Corrupção 

CÂMARA: 5ª Câmara 

b) Publique-se. Registre-se. 

 

ANALU PAIM CIRNE PELEGRINE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00004881-2018| 

PORTARIA Nº 35, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 
 

Procedimento Preparatório nº 1.14.006.000067/2018-81 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República infrafirmada, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo 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 o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “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”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 
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RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da LC 

75/93, converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, determinando: 

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto: 

ASSUNTO: "Verificar, no Município de Heliópolis/BA, a instalação de instrumentos que permitam o controle social do horário de 

atendimento dos serviços de atendimento médico e odontológico". 

TEMA: Combate à Corrupção 

CÂMARA: 5ª Câmara 

b) Publique-se. Registre-se. 

 

ANALU PAIM CIRNE PELEGRINE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00006702-2018| 

PORTARIA Nº 35, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) Considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) Considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) Considerando, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito civil 

e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos; 

f) Considerando que os fatos noticiados na NF nº 1.14.007.000546/2018-97, que tem por objetivo a apuração da prática de crimes ou 

de atos de improbidade administrativa; 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007: Apura eventuais ilícitos decorrentes dos elementos colhidos na quebra de sigilo telemático no âmbito da Operação Mato Cerrado. EDSON DE 

SOUZA LEONE. Anos 2013-2014. 

Determina, ainda: 

a) a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução 

CNMP nº 23/2007; 

b) que seja comunicada a 5ª CCR, a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, 

I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

c) solicite-se a ASSPA pesquisa acerca da pessoa física de EDSON DE SOUZA LEONE, acerca de vínculo de emprego com órgão 

público ou quadro societário no período compreendido entre os anos 2013 e 2014. 

 

ANDRÉ SAMPAIO VIANA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00004880-2018| 

PORTARIA Nº 36, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório nº 1.14.006.000054/2018-10 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República infrafirmada, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo 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 o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “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”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da LC 

75/93, converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, determinando: 

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto: 

ASSUNTO: "Verificar, no Município de Tucano/BA, a instalação de instrumentos que permitam o controle social do horário de 

atendimento dos serviços de atendimento médico e odontológico". 

TEMA: Combate à Corrupção 

CÂMARA: 5ª Câmara 

b) Publique-se. Registre-se. 

 

ANALU PAIM CIRNE PELEGRINE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00006644-2018| 

PORTARIA Nº 56, DE 7 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
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b) Considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) Considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) Considerando, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito civil 

e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos; 

f) Considerando os fatos noticiados nos autos 1.14.007.000044/2018-66; 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007 os fatos resumidos na capa dos autos. 

Determina, ainda: 

a) a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução 

CNMP nº 23/2007; 

b) que seja comunicada a 5ª CCR, a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, 

I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

c) volte o procedimento concluso ao Setor Jurídico até a resposta ao ofício expedido. 

 

ROBERTO D"OLIVEIRA VIEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-JZN-CE-00006034-2018| 

PORTARIA Nº 67, DE 31 DE JULHO DE 2018 

 

Notícia de Fato 1.15.002.000438/2018-27 

 

O Procurador da República atuante no 3º Ofício da PRM Polo Juazeiro do Norte/Iguatu, no uso de suas atribuições institucionais e 

legais, com fulcro na resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 06 de abril de 2010, 

RESOLVE 

Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e art. 5º da Resolução nº 77/2004 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, a presente Notícia de Fato, instaurada a partir do desmembramento da NF 1.15.002.000167/2018-18, com o objetivo de apurar 

transferência indevida de recursos da conta do Fundeb para uma conta bancária da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, a fim de atender despesa com 

desconto de faltas de professores e funcionários da Secretaria Municipal de Educação, em Inquérito Civil. 

Assim, determino, de imediato, as seguintes providências: 

I – comunique-se, se necessário e por meio eletrônico, à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em observância ao art. 6º da 

Resolução nº 87/2010 do CSMPF, remetendo-lhe cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade; 

II – efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento; e 

III – Expeça-se ofício à CGU solicitando que encaminhe cópia da documentação que embasou as conclusões do item 2.1.11 do 

Relatório resultante do 4º ciclo do Programa de Fiscalização dos Entes Federados. 

 

CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00043593-2018| 

PORTARIA Nº 211, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 
 

Notícia de Fato Nº 1.15.000.003374/2017-55. Interessado: MPF. Assunto: 

"DECLARA a manifestante que sua genitora, MARIA DO LIVRAMENTO 

NUNES DA ROCHA, idosa, 66 anos, necessita de procedimento cirúrgico no 

joelho direito por quadro de artrose tricompartimental e que está enfrentando 

bastante dificuldades para realizar avaliação ortopédica com equipe especializada 

de médicos do Hospital Geral de Fortaleza para posterior realização de cirurgia 

naquele estabelecimento médico. Requer sejam adotadas as medidas cabíveis para 

a realização da consulta médica e posterior cirurgia do joelho." 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 8º Ofício da 

Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, II “d”, da Lei Complementar nº 

75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, no art. 8º, § 1º da Lei 7.345/85, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, e art. 4º, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, 

de 17 de dezembro de 2007, e ainda 

CONSIDERANDO o vencimento definitivo do prazo para a conclusão do presente Procedimento Preparatório, e que a sua conclusão 

depende da efetivação de providências ainda pendentes; 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO 
CIVIL, determinando-se: 

 Registro e autuação da presente Portaria, juntamente com as peças informativas da Notícia de Fato nº 1.15.000.003374/2017-55, pelo 

Núcleo de Combate à Corrupção (NCC), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado à 5ª 

CCR, registrando-se como seu objeto: "DECLARA a manifestante que sua genitora, MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DA ROCHA, idosa, 66 anos, 

necessita de procedimento cirúrgico no joelho direito por quadro de artrose tricompartimental e que está enfrentando bastante dificuldades para realizar 
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avaliação ortopédica com equipe especializada de médicos do Hospital Geral de Fortaleza para posterior realização de cirurgia naquele estabelecimento 

médico. Requer sejam adotadas as medidas cabíveis para a realização da consulta médica e posterior cirurgia do joelho." ; 

Remessa de cópia da presente portaria ao NCC, para publicação, nos termos do art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, 

Resolução nº 87 CSMPF. 

Cumpra-se. 

 

ALEXANDRE MEIRELES MARQUES 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-LIM-CE-00002937-2018| 

PORTARIA DE ADITAMENTO Nº 1, DE 7 DE AGOSTO DE 2018 

 

Inquérito Civil nº 1.15.001.000272/2013-44 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República no 

Município de Limoeiro do Norte/Quixadá-CE, com fulcro na Constituição Federal, artigos 127 e 129; Lei Complementar n.º 75/93, artigo 6º, inciso VII; 

Resolução CNMP n° 23/2007, artigo 2°; Resolução CSMPF nº 87/2006, artigo 5º, e: 

CONSIDERANDO que a Portaria n° 59, de 08/04/2014, que instaurou o inquérito civil 1.15.001.000272/2013-44 a partir de Carta 

dos Povos Indígenas do Ceará, definiu como objeto a apuração de supostas irregularidades nas medidas para definição dos limites de terras indígenas e 

constituição de grupos técnicos para realização de estudos de identificação e delimitação de terras; 

CONSIDERANDO que o objeto de referido inquérito civil carece de delimitação, a fim de otimizar a investigação; 

CONSIDERANDO que, durante a instrução do inquérito civil supracitado, restou definido que o objeto deste procedimento consiste 

na adoção de medidas necessárias para identificação e demarcação das terras indígenas do povo Kanindé (Fazenda Gameleira), localizada no município 

de Canindé/CE; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, nos termos do art. 129, III, da CF/88, promover o inquérito civil 

e a ação civil pública para a proteção de direitos difusos e coletivos, incluindo a defesa do patrimônio público e social; e 

RESOLVE, com fundamento no art. 4º, p. único, da Resolução CNMP nº 23/2007, aditar o objeto INQUÉRITO CIVIL Nº 

1.15.001.000272/2013-44, para defini-lo como sendo a verificação da existência de comunidade indígena no Município de Canindé (CE), mais 

especificamente na Fazenda Gameleira, para, em seguida, se for o caso, adotar as medidas necessárias para identificação e demarcação das terras 

tradicionalmente ocupadas por ela, determinando, adicionalmente, que, após os devidos registros, publique-se a presente portaria, cientificando a 6ª 

Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

 

FRANCISCO ALEXANDRE DE PAIVA FORTE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-JZN-CE-00005973-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 10, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

Inquérito Civil nº 1.15.002.000138/2018-48 
 

O Ministério Público Federal, por meio dos Procuradores da República subscritos, oficiantes na Procuradoria da República no 

Município de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 6º, inciso XX, 

da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Complementar do Ministério Público da União) e pelo art. 26 da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público), e 

Considerando que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, nos termos da Constituição Federal (artigos 127 e 129, III) e da Lei Complementar do Ministério Público da União 
(Lei Complementar nº. 75/93, artigos 6º; VII, "c" ); 

Considerando que compete ao Ministério Público zelar pela probidade administrativa (Lei nº 8.429/92, art. 17, caput e § 4º, e art. 22) 
e pela preservação do patrimônio público (art. 3º da Lei Complementar nº 75/93); 

Considerando incumbir ao Ministério Público a adoção das medidas necessárias para garantir o respeito dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal, nos termos do art. 2º da Lei Orgânica do Ministério Público da União; 

Considerando que o art. 196 da Constituição Federal confere à assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações 

e serviços considerados de relevância pública, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à sua implementação; 

Considerando o disposto no art. 2º, da Lei 8.080/90, estabelece que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"; 

Considerando que o direito público subjetivo à saúde representa consequência indissociável do direito à vida, prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade 

deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir aos 
cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar; 

Considerando que a respeito da organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde descritos no artigo 9º da Lei nº 8.080/90, 

verifica-se que "a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em 

cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; III - do âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; 

Considerando que o art. 30, inciso VII, da Constituição Federal, estabelece competir aos Municípios a prestação de serviços de 

atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, e que o art. 18, inciso I, da Lei 8.080/90, estabelece que 

à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os 

serviços públicos de saúde; 
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Considerando que a CF/88 preconiza que o Sistema Único de Saúde (SUS) será financiado com recursos da União, dos Estados e dos 

Municípios (art. 198, § 1º); 

Considerando que as instituições privadas podem participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo as diretrizes 

do SUS, com preferências às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, nos termos do art. 199, § 1º, da Constituição Federal; 

Considerando que a Macrorregião do Cariri tem como unidade de referência hospitalar para cirurgias vasculares o HMSVP e, para 

atendimento vascular ambulatorial, o Hospital São Francisco de Assis, em Crato/CE; e que o HMSVP estaria recusando receber, internar e proceder à 

cirurgia vascular de pacientes encaminhados pelo Hospital São Francisco, após consulta e diagnóstico por especialista, recebendo tais pacientes apenas 

se originariamente internados e regulados (o que demoraria vários dias, em regra), o que, dada as situações de urgência-emergência médica, tem acarretado 

uma série de amputações desnecessárias e óbitos evitáveis; 

Considerando que o Hospital São Vicente de Paulo é referência para atendimento de urgência e emergência em alta complexidade 

vascular para Macrorregião do Cariri, conforme a Portaria GM/MS n° 3.422\2016 e Resolução CIB/CE nº 277/2013, o que resulta no recebimento de 

recursos específicos, e que não é possível que nenhum estabelecimento de saúde recuse atendimentos de urgência e emergência, de acordo com as 

informações prestadas pela Associação Médica Brasileira no Procedimento Administrativo em epígrafe (fls. 375 e seguintes); 

Considerando que o Hospital São Vicente de Paulo, nos termos da Resolução CIB/CE nº 277/2013 e da Portaria GM/MS n° 

3.422\2016, ao se enquadrar como unidade hospitalar da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), categoria Especializado II, além do 

incentivo fixo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), recebeu R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para readequação física face à porta de entrada em 

urgência e emergência, incluido o aumento do quantitativos de leitos; 

Considerando a necessidade de que o Hospital e São Vicente de Paulo cumpra sua função como entidade que presta serviço público 

de assistência em cirurgia vascular na região do Cariri e que cumpra os compromissos firmados com a União, o Estado do Ceará e o Município de 

Barbalha, haja vista ser habilitado em tais serviços de assistência vascular ambulatorial e cirúrgica, sejam eles eletivos ou de urgência e emergência; 

Considerando que ficou constatado que a restrição de marcação de cirurgia eletiva para pacientes que se encontram internados é 

irregular e que chegou ao conhecimento desta Procuradoria da República que o Hospital São Vicente de Paulo está se recusando a atender pacientes em 

situações de urgência e emergência, sob o argumento que não haveria vagas de leitos disponíves, visto que para esses casos são destinadas apenas oito 

leitos; 

Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha/CE comprometeu- se, em reunião nesta Procuradoria da República, 

a maximizar a realização de exame de arteriografia nos pacientes que necessitam de atendimento vascular, o que poderá reduzir o tempo médio de 

internação, com aditivo para realização de todos os exames pendentes, resolvendo a atual fila de espera, o que será feito acréscimo no valor dos recursos-

teto para a realização dos exames arteriográficos; 

Considerando que a mesma Secretaria de Saúde de Barbalha/CE encaminhou para Secretaria de Saúde do Estado do Ceará pedido de 

acréscimo mensal do teto da assistência cardiovascular do HMSVP no valor de R$ 16.383,87, em 6 de outubro de 2017 (Processo 7172223-2017), estando 

com a previsão de recursos já para este exercício anual; 

RECOMENDA a Sua Senhoria, o Diretor Geral do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo (HMSVP), em Barbalha/CE, que 

ponha em prática, efetivamente, as seguintes ações: 

a) atendimento de todos os pacientes da macrorregião do Cariri que necessitem de cuidados na atenção vascular em alta complexidade, 

encaminhados pela regulação ou mesmo outras unidades hospitalares da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) na mesma macrorregião, 

sempre que prescrito o procedimento cirúrgico por especialista angiologista/cirurgião vascular, independentemente da disponibilidade de leitos próprios 

para a atenção vascular; 

b) atendimento de todos os pacientes, independentemente do município de residência/origem, que necessitem de cuidados na atenção 

vascular em alta complexidade e compareçam à porta de entrada do hospital em situação clínica de urgência e emergência, assim classificado por médico 

especialista do próprio Hospital, ainda que sem disponibilidade de leitos próprios para a atenção vascular; 

c) para cumprimento dos itens "a" e "b" supra, deve-se observar, sempre que possível, protocolos clínicos de classificação de risco, 

que devem estar devidamente publicizado para todas as pessoas que trabalham ou circulam pelo HMSVP, notadamente nos setores de recepção e de 

pronto-atendimento; 

d) todo paciente que necessite de cuidados vasculares de urgência e emergência na alta complexidade, regulado ou que compareça às 

portas do pronto-socorro, que tiver, por qualquer razão, atendimento negado, deve ser devidamente registrado, qualificado, ter a recusa a devida 

fundamentação clínica explícita entregue ao paciente ou seu redsponsável, bem como remetida cópia, em até 24 (vinte e quatro) horas, à auditoria do 

SUS da Secretaria de Saúde de Barbalha/CE. 

e) afixação, junto aos setores de recepção e de pronto-atendimento, de cartazes ou informativos visíveis e tamanho adequado, 

direcionado a todos os que trabalham ou circulam pelo HMSVP, informando o teor desta Recomendação e da vedação à recusa de qualquer paciente para 

ali encaminhado nas condições do item anterior; 

As providências adotadas em observância à presente Recomendação deverão ser comunicadas a esta Procuradoria da República no 

prazo de 15 (quinze) dias. 

Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada. 

 

RAFAEL RIBEIRO RAYOL 

Procurador da República 

 

CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-CIT-ES-00003463-2018| 

PORTARIA Nº 23, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 

pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e pelo artigo 7º, inciso I, da 
Lei Complementar 75/1993; 
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CONSIDERANDO as atribuições plenas deste 2º Ofício Criminal e Cível, firmadas por distribuição automática via Sistema Único; 

CONSIDERANDO a existência da NOTÍCIA DE FATO (NF) Nº 1.17.001.000321/2014-55, que tem como objeto verificar, perante 

os órgãos públicos capixabas, a oferta de serviços médicos relativos ao tratamento da infertilidade e à reprodução assistida no Estado, com o escopo de 

se avaliar se há proteção insuficiente do direito fundamental à saúde em aspecto difuso que demande atuação específica do Ministério Público Federal. 

CONSIDERANDO, por fim, que subsiste necessária a realização de outras diligências, tornando-se imprescindível, para tanto, a 

regularização formal do feito; 

RESOLVE: 

CONVERTER, nos termos do art. 4º, § 4º, da Res. CSMPF Nº 87/2010, o referido procedimento administrativo em INQUÉRITO 

CIVIL para verificar, perante os órgãos públicos capixabas, a oferta de serviços médicos relativos ao tratamento da infertilidade e à reprodução assistida 

no Estado, com o escopo de se avaliar se há proteção insuficiente do direito fundamental à saúde em aspecto difuso que demande atuação específica do 

Ministério Público Federal; 

DESIGNAR o servidor Gilmar de Paulo Paixão, técnico administrativo, matrícula nº 27103, para funcionar como secretário, o qual 

será substituído, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/venham a integrar o 2º Ofício Criminal e Cível da PRM/CIT/ES; 

DETERMINAR, como providências e diligências preliminares, as seguintes: 

1.envie-se o presente ao SJUR, para se promoverem as devidas alterações no Sistema Único, registrando-se o objeto do feito, 

destacado nesta Portaria em itálico; 

2.promova-se a publicação da Portaria, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF Nº 

87/2010; 

CIÊNCIA à 1ª CCR/MPF. 

Publicada a Portaria, certifique-se nos autos com cópia da publicação no Diário Eletrônico do MPF, a fim de que, doravante, possa 

constar das requisições que venham a ser expedidas neste feito, atendendo-se assim, e mudando o que tem que ser mudado, à determinação do art. 9º, 

§9º, da Resolução CSMPF Nº 87/2010. 

 

CARLOS FERNANDO MAZZOCO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00032585-2018| 

PORTARIA Nº 219, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

Regulamenta o plantão eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral no Espírito 

Santo, nas eleições de 2018. 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESPÍRITO SANTO, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

infraconstitucionais e, 

CONSIDERANDO, nos termos dos artigos 76 e 77 da Lei Complementar nº 75/93 e do artigo 27 do Código Eleitoral, a competência 

privativa do Procurador Regional Eleitoral para exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral 

respectivo, além de dirigir, no Estado, as atividades do setor; 

CONSIDERANDO, nos termos do art. 16 da Lei Complementar nº 64/90, do art. 94 da Lei nº 9.504/97 e do art. 6º da Resolução TSE 

nº 23.547, de 18/12/2017, a peremptoriedade e continuidade dos prazos processuais eleitorais, que não se suspendem ou interrompem, entre os dias 15 

de agosto e 19 de dezembro de 2018, inclusive nos finais de semana e feriados; 

CONSIDERANDO, nos termos do art. 15, incisos I e II, do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal (Portaria 

PGR/MPF nº 357, de 05/05/2015), a competência privativa do Procurador Regional Eleitoral para organizar e gerenciar as atividades administrativas do 

gabinete e fixar o horário de trabalho dos servidores nele lotados; 

CONSIDERANDO, nos termos dos arts. 1º, 4º, 8º e 11, da Portaria PGR nº 707, de 20/12/2006, a excepcionalidade da jornada de 

trabalho dos servidores da atividade eleitoral; 

CONSIDERANDO, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Portaria PGR/MPU nº 18, de 04/03/2016, a possibilidade de 

funcionamento do serviço eleitoral, além do horário normal do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO, nos termos da Resolução CSMPF nº 159, de 06/10/2015, as regras que orientam o exercício de plantão nas 

unidades do Ministério Público Federal, observadas as peculiaridades da função eleitoral; 

CONSIDERANDO, nos termos da Portaria PGR/MPF nº 270, de 23/04/2018, e Ofício Circular nº 70/2018/SG, a definição do 

referencial monetário para pagamento dos servidores designados para o serviço extraordinário decorrente da atividade eleitoral; 

CONSIDERANDO o previsto no Ato nº 424, de 16/07/2018, do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo, que 

estabeleceu regras para o horário de atendimento durante o período eleitoral, compreendido entre 15/08/2018 até 19/12/2018, determinando em dias não 

úteis o funcionamento da Secretaria Judiciária e da Seção de Protocolo, em regime de plantão, no horário de 12h às 19h. 

RESOLVE: 

Art. 1º Instituir o regime de plantão da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Espírito Santo, entre os dias 15 de agosto e 19 

de dezembro de 2018, nos seguintes horários: 

I- nos dias úteis, fora do expediente normal, em caso de imperiosa necessidade de serviço, das 7 (sete) às 9 (nove) horas e das 19 

(dezenove) às 23 (vinte e três) horas; 

II- nos finais de semana, feriados, pontos facultativos e recessos, das 12 (doze) às 19 (dezenove) horas. 

Parágrafo único. Em caso de necessidade de serviço, será possível o início antecipado do expediente ou a prorrogação da jornada, 

desde que respeitado o repouso mínimo de 8 horas, nos termos da Portaria PGR 411, de 07/06/2016. 

Art. 2º O atendimento ao plantão será feito na sede da Procuradoria Regional Eleitoral, situada na Rua João Batista Parra, nº 575, 6º 

andar, Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, Praia do Suá, Vitória/ES, 29.050-330,Tel.: (27) 2121.8425, 2121.8408 e 2121.8422 e e-

mail pres-eleitoral@mpf.mp.br. 

Art. 3º Nos fins de semana e feriados, o plantão eleitoral no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo 

será atendido, alternadamente, pela Procuradora Regional Eleitoral e pelo Procurador Regional Eleitoral Substituto, em conjunto com os Procuradores 

Eleitorais Auxiliares, com atuação definida na escala em anexo, passível de alteração em razão da necessidade de serviço. 
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§1º. A Procuradora Regional Eleitoral, o Procurador Regional Eleitoral Substituto e os Procuradores Eleitorais Auxiliares serão 

pessoalmente responsáveis pelo plantão eleitoral, com o apoio dos servidores lotados na Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Espírito Santo. 

§2º. No dia da eleição, a Procuradora Regional Eleitoral, o Procurador Regional Eleitoral Substituto e os Procuradores Eleitorais 

Auxiliares atuarão, conjuntamente, em regime de plantão. 

Art. 4º A escala da equipe de apoio ao plantão eleitoral será previamente definida, em regime de revezamento entre os servidores 

lotados na Procuradoria Regional Eleitoral, abrangendo todo o período eleitoral, contando com pelo menos um assessor jurídico que permanecerá em 

serviço aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos no horário de 12 às 19h, mesmo horário de funcionamento do E. Tribunal Regional Eleitoral 

do Espírito Santo, com possibilidade de ampliação da jornada e do quantitativo de servidores em razão da demanda. 

§ 1º Nos dias úteis, fora do expediente normal, a equipe de apoio se restringirá aos servidores lotados na Procuradoria Regional 

Eleitoral, em quantidade equivalente à demanda processual. 

§ 2º Havendo necessidade, nos dias não úteis e fora do horário de expediente normal, a requisição de veículos e o trabalho dos técnicos 

de segurança institucional observarão as regras e a escala de plantão da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, devendo permanecer um 
veículo à disposição da Procuradoria Regional Eleitoral nos dias de pleito eleitoral, primeiro e segundo turnos. 

Art. 5º Os servidores que efetivamente cumprirem o plantão eleitoral farão jus ao recebimento de horas extras, nos termos da Portaria 

PGR nº 411, de 07/06/2016, observado o limite monetário máximo constante do Ofício Circular nº 70/2018/SG. 

Parágrafo único. Os servidores poderão optar pela compensação das horas extras no correspondente banco de horas. 

Art. 6º A compensação da Procuradora Regional Eleitoral, do Procurador Regional Eleitoral Substituto e dos Procuradores Eleitorais 

Auxiliares será calculada à base de 24 (vinte e quatro) horas de plantão por um dia de descanso, desprezada a fração, observado o limite máximo de 15 
(quinze) dias (Res. CSMPF nº 159, de 06/10/2015). 

Art. 7º Os casos omissos serão decididos pela Procuradora Regional Eleitoral. 

Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência da presente Portaria aos Exmos. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Procurador-Chefe da Procuradoria da República no 

Estado do Espírito Santo, Procurador Regional Eleitoral Substituto, Procuradores Eleitorais Auxiliares, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral e 

Coordenador do CAEL. 

Publique-se no DJe-TRE/ES e no DMPF-e. 

 

NADJA MACHADO BOTELHO 

 

ESCALA DE PLANTÕES ELEIÇÕES 2018 

 

PERÍODO 
PROCURADOR 

REGIONAL ELEITORAL 

PROCURADOR 

AUXILIAR 

18 e 19 de agosto de 2018 Nadja Machado Botelho André Pimentel Filho  

25 e 26 de agosto de 2018 Nadja Machado Botelho Carlos Fernando Mazzoco 

01 e 02 de setembro de 2018 Nadja Machado Botelho Julio César de Castilhos Oliveira Costa 

07 a 09 de setembro de 2018 André Pimentel Filho André Pimentel Filho* 

15 e 16 de setembro de 2018 Nadja Machado Botelho Carlos Fernando Mazzoco 

22 e 23 de setembro de 2018 Nadja Machado Botelho Julio César de Castilhos Oliveira Costa 

29 e 30 de setembro de 2018 André Pimentel Filho André Pimentel Filho*  

06 e 07 de outubro de 2018 
Nadja Machado Botelho 

André Pimentel Filho 

André Pimentel Filho 

Carlos Fernando Mazzoco 

Julio César de Castilhos Oliveira Costa 

12 a 14 de outubro de 2018 Nadja Machado Botelho Julio César de Castilhos Oliveira Costa 

20 e 21 de outubro de 2018 Nadja Machado Botelho Julio César de Castilhos Oliveira Costa 

27 e 28 de outubro de 2018 Nadja Machado Botelho André Pimentel Filho  

01 a 04 de novembro de 2018 Nadja Machado Botelho Carlos Fernando Mazzoco 

10 e 11 de novembro de 2018 Nadja Machado Botelho Carlos Fernando Mazzoco 

15 de novembro de 2018 André Pimentel Filho André Pimentel Filho * 

17 e 18 de novembro de 2018 Nadja Machado Botelho Carlos Fernando Mazzoco 

24 e 25 de novembro de 2018 Nadja Machado Botelho Julio César de Castilhos Oliveira Costa 

01 e 02 de dezembro de 2018 André Pimentel Filho André Pimentel Filho * 

08 e 09 de dezembro de 2018 Nadja Machado Botelho Carlos Fernando Mazzoco 

15 e 16 de dezembro de 2018 Nadja Machado Botelho Julio César de Castilhos Oliveira Costa 

 

* Eventual demanda destinada aos Procuradores Auxiliares será atendida pelo Procurador Regional Eleitoral Substituto. 

06 e 07 de outubro de 2018 – Primeiro Turno 

27 e 28 de outubro de 2018 – Segundo Turno 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00006146-2018| 

PORTARIA Nº 64, DE 23 DE JULHO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2006, do CSMPF; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de  1988  atribui  ao MinistérioPúblico,nostermosdoart.127,a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, missão igualmente conferida pelo artigo 1º da Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, além dos demais direitos elencados pela Constituição Federal, 

nos termos do artigo 129, inciso III, da Carta Magna e artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal consagrou os princípios da igualdade (art. 5°, art. 7° XXXI e art. 37 VIII), da 

integração social (art. 203, IV, art. 208 III, art. 227, II §§ 1° e 2°) e da ampla acessibilidade (art. 244). 

CONSIDERANDO que, na mesma toada dos mandamentos constitucionais, vieram as leis n° 7.853/89, n° l0.048/00, n° l0.098/00, 

n° l0.436/02, n° 11.126/05, n° 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), os decretos n° 3.298/99, n° 3.956/01, 5.296/04, 5.626/05, 5.904/06, n° 

6.949/09 (promulgou a Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência firmado em Nova York) e as Normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (14.022/19971, 4.273/19991, 4.021/2005) definem critérios e instrumentos para o aumento da acessibilidade 

nas instituições públicas e locais de uso coletivo. 

CONSIDERANDO que o ordenamento supra ou microssistema conferem tutela especial e prioritária não só as pessoas com 

deficiência, mas também as pessoas com mobilidade reduzida, tais como idosos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo. 

CONSIDERANDO que tanto o Supremo Tribunal Federal quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos (vide: Caso "Furlan 

e familiares vs. Argentina" e caso "Chinchilla Sandoval vs. Guatemala"), em franco diálogo entre Cortes, vêm passando a adotar uma postura mais ativa 

e proativa sobre o tema, afastando, nessa perspectiva, argumentos de caráter econômico-financeiro, tais como a reserva do possível, ante a constatação 

que se está, ao fim e ao cabo, diante da proteção de um direito fundamental. 

CONSIDERANDO o que foi apurado em âmbito estadual no bojo do Inquérito Civil n° 1.20.000.001014/2011-63 pela Procuradoria 

da República em Mato Grosso, 2º Ofício da Cidadania, no sentido de que a estrutura física do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) está em 

desconformidade com regras básicas de acessibilidade. 

CONSIDERANDO que o Diretor do IFMT Barra do Garças foi ouvido na notícia de fato n° 1.20.004.000163/2018-41, instaurada 

nesta Procuradoria da República para apurar as irregularidades de acessibilidade quanto ao IFMT campus de Barra do Garças-MT e de Confresa-MT, e, 

na oportunidade, reconheceu que o prédio do respectivo campus tem problemas de acessibilidade, sobretudo pela ausência de rampas, de rebaixamento 

de calçadas, de piso tátil, de banheiros adaptados, de informações em braile, de reserva de vagas em estacionamento, entre outros. 

CONSIDERANDO a notícia inicial apresentada pela Procuradoria da República em Mato Grosso e a necessidade de apurar os fatos 

separadamente em relação ao campus do IFMT de Confresa-MT. 

CONSIDERANDO a justa causa que pode ser extraída do nº PRM-BDG-MT-00005212/2018. 

RESOLVO instaurar inquérito civil no âmbito da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão com o seguinte objeto: “PFDC. 

TUTELA COLETIVA. DIREITO À ACESSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE. IFMT CAMPUS DE CONFRESA-MT. Investigar a 

falta de acessibilidade aos necessitados de estrutura especial no prédio do campus do Instituto Federal de Mato Grosso na cidade de Confresa-MT". 

A presente investigação tem como INVESTIGADO o Instituto Federal de Mato Grosso campus de Confresa-MT e como 

NOTICIANTE o 2º Ofício da Cidadania da Procuradoria da República em Mato Grosso, o que se deu através dos fatos apurados no bojo do Inquérito 

Civil n° 1.20.000.001014/2011-63. 

Diante da instauração, DETERMINO à secretaria deste Ofício: 

1. a juntada da presente portaria aos autos em epígrafe, com a consequente autuação do procedimento na forma de inquérito civil 

investigativo, promovendo-se as alterações necessárias no sistema único; 

2. a remessa desta Portaria para publicação em diário oficial, bem como a afixação no mural de publicações desta Procuradoria da 

República. 

3. a comunicação da instauração à Egrégia Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, encaminhando-se via sistema único tão 

somente cópia digitalizada desta Portaria (art. 6º, da Res. 87/2006, do CSMPF). 

Tomadas as providências acima, DETERMINO à assessoria, que desde já nomeio todos os assessores deste 2º Ofício 

independentemente de confecção de termo de compromisso (art. 4º, V, da Res. 23/2007, do CNMP), o seguinte: 

1. Considerando a realização de cartório itinerante nos municípios localizados no extremo norte da região de atribuição desta 

Procuradoria da República entre os dias 10 e 14 de setembro de 2018, os presentes autos deverão ser inseridos nesta pauta a fim de que seja realizada 

inspeção in loco no IFMT campus de Confresa para constatação das reais condições de acessibilidade do prédio. Para tanto, após designar a data, a 

assessoria deverá expedir ofício comunicando acerca da diligência ao membro diretor do IFMT campus de Confresa-MT. 

Cumpra-se. 

 

ÉVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República titular do 1° Ofício  

Em substituição no 2° Ofício 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-CAC-MT-00005780-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 15, DE 30 DE JULHO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório nº 1.20.001.000021/2018-12 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento no art. 129, VII, da Constituição Federal e com supedâneo nos arts. 3º, 9º, e 38, IV, todos da Lei Complementar 

Federal nº 75/93, tendo em vista a necessidade de solução eficiente do Procedimento Preparatório n.º 1.20.001.000021/2018-12, vem, à presença de 

Vossa Senhoria, com fundamento no art. 6º, XX da Lei Complementar nº 75/1993, RECOMENDAR o quanto segue: 
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CONSIDERANDO a atuação do Ministério Público Federal na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos e na defesa judicial e extrajudicial das populações indígenas, nos 

termos do artigo 5º, inciso III, alínea e, artigo 6º, inciso VII, alínea c, e inciso XI da Lei Complementar nº 75/93 e dos artigos 127 e 129, inciso V, da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art. 129, II); 

bem como 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 (CF, art. 129, III); 

CONSIDERANDO que, segundo a redação do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, cabe ao Ministério Público Federal a 

atribuição de expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e 

bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; 

CONSIDERANDO o necessário respeito às peculiaridades previstas na parte final do art. 12 da Lei n. 6.001/73 que dispõe: “art. 12. 

Os nascimentos e óbitos, e os casamentos civis dos índios não integrados, serão registrados de acordo com a legislação comum, atendidas as peculiaridades 

de sua condição quanto à qualificação do nome, prenome e filiação”; 

CONSIDERANDO que a Convenção nº 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais, promulgada por meio do Decreto n. 5.051, de 

19 de abril de 2004, garante aos povos indígenas o acesso aos direitos disponíveis ao restante da população, em caráter universal, sem prejuízo de suas 

peculiaridades culturais: 

Artigo 2º 

1. Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada 

e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade. 

2. Essa ação deverá incluir medidas: 

a) que assegurem aos membros desses povos o gozo, em condições de igualdade, dos direitos e oportunidades que a legislação 

nacional outorga aos demais membros da população; 

b) que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais desses povos, respeitando a sua identidade social e 

cultural, os seus costumes e tradições, e as suas instituições; 

Artigo 8º 

1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão ser levados na devida consideração seus costumes ou seu direito 

consuetudinário; 

2. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, desde que eles não sejam 

incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos. Sempre que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para se solucionar os conflitos que possam surgir 

na aplicação deste princípio. 

CONSIDERANDO que os povos indígenas têm direito à obtenção do RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indígena), 

documento emitido pela FUNAI, bem como ao registro civil de nascimento, este último assegurado a todos os cidadãos brasileiros, os quais se constituem 

em documentos essenciais ao exercício dos direitos de cidadania, a exemplo da matrícula em estabelecimentos de ensino, tratamento em hospitais, 

percepção de benefícios previdenciários e assistenciais, dentre outros; 

CONSIDERANDO que o RANI constituirá documento hábil para proceder ao registro civil (parágrafo único, art. 13 da Lei n. 

6.001/73); 

CONSIDERANDO Procedimento Preparatório 1.20.001.000021/2018-12, que objetiva apurar o programa de retificação do registro 

civil dos chiquitanos, se foi integralmente cumprido nos municípios de Porto Esperidião e Vila Bela da Santíssima Trindade incluindo o nome da aldeia 

e a etnia pela FUNAI de Registro Administrativo de Nascimento Indígena – RANI; 

Resolve RECOMENDAR à FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, para que oriente os indígenas chiquitanos quanto à 

possibilidade de alteração do RANI com inclusão de etnia e/ou aldeia, bem como das consequências dessa alteração. 

A presente Recomendação, que tem força de notificação, será encaminhada imediatamente ao destinatário, que deve responder em 

30 (trinta) dias acerca de seu cumprimento, ou seja, se orientou os indígenas chiquitanos quanto à possibilidade de alteração do RANI com inclusão de 

etnia e/ou aldeia, bem como das consequências dessa alteração. 

Deixa, por ora, o Ministério Público Federal de tomar medida judicial por entender que a solução extrajudicial poderá ser mais efetiva. 

Contudo, chegando a este Órgão notícias concretas de descumprimento desta recomendação, serão adotadas as medidas judiciais cabíveis para correção 

das irregularidades e responsabilização dos agentes públicos. 

Esclarece-se, por fim, que a expedição da presente recomendação também tem por objetivo constituir em mora o seu destinatário, em 

caso de não acatamento, prefixando responsabilidades e demarcando o dolo do agente, podendo importar na adoção das medidas judiciais e extrajudiciais 

cabíveis pelo Ministério Público Federal, inclusive na responsabilização por ato de improbidade administrativa1. 

 

PALOMA ALVES RAMOS 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00024310-2018| 

PORTARIAS NS° 62 A 64, DE 7 DE AGOSTO DE 2018 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em 

especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n. 

30, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159); 

CONSIDERANDO o teor da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e das Portarias n. 2594/2018-PGJ, de 

30.07.2018, n. 2615/2018-PGJ, de 1º.08.2018; 

RESOLVE: 
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Nº 62 - Designar os Promotores de Justiça abaixo nominados, para, sem prejuízo de suas funções, exercerem as funções de Promotor 

Eleitoral Substituto perante 32ª Zona Eleitoral, em razão de licença do Promotor Eleitoral titular, George Zarour Cezar; e tornar sem efeito a Portaria 

PRE/MS n. 60, de 31.07.2018, publicada no DMPF-e n. 145/2018 - EXTRAJUDICIAL, pág. 21, de 1º.08.2018, na parte que havia designado o Promotor 

de Justiça Felipe Almeida Marques: 

 

PROMOTOR DE JUSTIÇA ZONA ELEITORAL PERÍODO 

FELIPE ALMEIDA MARQUES 
32ª 

23 a 27.07.2018 

MOISÉS CASAROTTO 28.07 a 1º.08.2018 

 

Nº 63 – Alterar a Portaria PRE/MS n. 60/2018, de 31.07.2018, publicada no DMPF-e n. 145/2018 - EXTRAJUDICIAL, pág. 21, de 

1º.08.2018, na parte que designou o Promotor de Justiça, MOISÉS CASAROTTO, de forma que, no período, onde consta: 12 a 20.07.2018, passe a 

constar: 12 a 21.07.2018. 

Nº 64 – Designar o Promotor de Justiça SÍLVIO AMARAL NOGUEIRA DE LIMA, para, sem prejuízo de suas funções, exercer as 

funções de Promotor Eleitoral Substituto perante a 36ª Zona Eleitoral, no período de 07 a 10.08.2018,em razão de viagem do titular. 

Os efeitos destas Portarias retroagem à data de início dos respectivos períodos de designação. 

Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e a Exma. Sra. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

Mato Grosso do Sul. 

Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 

 

MARCOS NASSAR 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00054429-2018| 

PORTARIA Nº 82, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e considerando: 

a) o disposto no art, 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 

b) o que prevê o art. 4º e parágrafos da Resolução nº 87, de 03/08/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

c) as recentes disposições trazidas pelo art. 8º, I, da Resolução nº 174, de 04/07/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo (PA), tendo por objeto apurar e fiscalizar o cumprimento das condições dispostas 

no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a sociedade MBC MATERIAIS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA. no bojo dos autos do 

Inquérito Civil nº 1.22.000.002166/2015-32. 

Determina-se, ainda, a adoção das seguintes providências: 

a) autuação desta Portaria como peça inicial do Procedimento Administrativo; 

b) a fixação do prazo de validade do Procedimento Administrativo em 1 (um) ano; 

c) a remessa de cópia da presente Portaria para publicação. 

 

GIOVANNI MORATO FONSECA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-UDI-MG-00010444-2018| 

PORTARIA Nº 106, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

Classe: Procedimento Preparatório. Número: 1.22.003.000056/2018-59. Órgão 

Revisor: 1ª CCR/MPF 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art. 127 da Constituição de 

1988 e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu art. 5º, I, “h” ser atribuição do Ministério Público Federal defender 

os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, dentre outros, relativos à administração pública direta, indireta ou fundacional; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 8429/92 prevê em seu art. 17 a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ações de improbidade 

administrativa; 

CONSIDERANDO o prazo de vencimento para o encerramento do procedimento em referência, não havendo, até o momento, 

elementos suficientes para arquivamento ou ajuizamento de ação civil pública; 

CONSIDERANDO o prazo de vencimento para o encerramento do procedimento em referência, não havendo, até o momento, 

elementos suficientes para arquivamento ou ajuizamento de ação civil pública; 

DECIDE: 

1. instaurar inquérito civil a partir do fatos apurados no IC nº 1.22.003.000056/2018-59, com o seguinte objeto: “APURAR 

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES REFERENTES AO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS/UNIPAC 

EM UBERLÂNDIA, DECORRENTES DE FAVORECIMENTO A ALUNOS QUE TERIAM SIDO REPROVADOS EM ALGUMAS DISCIPLINAS, 

MAS CONSEGUIRAM COLAR GRAU MEDIANTE O PAGAMENTO DE PECÚNIA A FUNCIONÁRIAS DA REFERIDA IES”; 
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2. determinar que o cartório procedimental desta Procuradoria faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 ano 

previsto no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3. determinar que a assessoria remeta, por meio eletrônico, uma via à Câmara de Coordenação e Revisão, para ciência e publicação, 

nos termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, certificando nos autos o efetivo cumprimento; e 

4. após, reitere-se, pela segunda vez, o ofício nº 344/2018, encaminhado à UNIPAC em Uberlândia. 

 

LEONARDO ANDRADE MACEDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-UDI-MG-00010452-2018| 

PORTARIA Nº 107, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

Classe:  Procedimento Preparatório. Formato: Eletrônico. Número:  

1.22.003.000020/2018-75. Órgão Revisor: 1ª CCR/MPF 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art. 127 da Constituição de 

1988 e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público estão “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” (art. 129, III e 129, III, da CRFB 1988, art. 

6º, VII, da LC n. 75/1993 e art. 8º, §1º da Lei 7347/1985); 

CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções do CNMP n. 23/2007 e do CSMPF n. 87/2010, que disciplinam a instauração e 

tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO que até o momento não foram coligidos elementos informativos aptos a ensejar o arquivamento ou ajuizamento 

de ação civil pública; 

DECIDE: 

1. converter o procedimento preparatório nº 1.22.003.000020/2018-75 em inquérito civil, com o seguinte objeto: “APURAR 

SUPOSTAS IRREGULARIDADES REFERENTES À APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS PELO MUNICÍPIO DE ARAGUARI, 

NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS 

ESCOLARES E REFORMA/CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS”; 

2. determinar que a assessoria de Gabinete faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 ano previsto no art. 9º 

da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3. determinar a remessa, por meio eletrônico, de uma via à Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para ciência e publicação, 

nos termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, certificando nos autos o efetivo cumprimento; 

4.  Após, reitere-se o ofício nº 1251/2018, encaminhado ao Município de Araguari, considerando que já transcorreu o prazo de 

resposta, mesmo após a dilação de prazo deferida (f. 47; 48-49). 

Uberlândia, 08 de agosto de 2018. 

 

LEONARDO ANDRADE MACEDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSA-MG-00006665-2018| 

DESPACHO DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

PA n.º 1.22.013.000308/2017-40 

 

Tendo em vista a necessidade de acompanhamento da implementação do PRAD, determino a prorrogação do presente procedimento, 

por mais um ano, com fulcro no artigo 11 da Resolução n.º 174/2017. E com fundamento no artigo 9.º da mesma resolução, determino a publicação deste 
no diário eletrônico do MPF. 

Após, mantenham-se os autos acautelados pelo prazo estipulado no despacho de fl. 109. 

 

LUCAS DE MORAIS GUALTIERI 

Procurador da República 

Em Substituição 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-MAB-PA-00008320-2018| 

ADITAMENTO DE PORTARIA DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

ADITAMENTO PORTARIA IC 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, com 

base no art. 129, inciso III, da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93 e na Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, e 

CONSIDERANDO o teor do Despacho nº 661/2018 (PRM-MAB-PA-00007317/2018) proferido nos autos do Inquérito Civil nº 

1.23.001.000337/2015-41; 
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RESOLVE retificar a ementa constante da Portaria de Instauração do Inquérito Civil nº 1.23.001.000337/2015-41, nº 3/2016 de 19 

de janeiro de 2016, publicada na página 17 do DMPF-e - EXTRAJUDICIAL nº 14/2016 de 22/01/2016, para que passe a constar no rosto dos autos, bem 

como no sistema informatizado desta Procuradoria da República – SISTEMA ÚNICO, as seguintes informações: 

"apuração de irregularidades procedimentais no pagamento de diárias e ajudas de custo a pacientes em Tratamento Fora de Domicílio, 

atinentes ao momento do pagamento e ao seu controle documental." 

Determino ainda, 

a) que sejam efetuados os registros de praxe, com a comunicação deste aditamento, mediante o cadastro no Sistema Único; 

b) a publicação desta Portaria de Aditamento, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF e do art. 7º, § 2º, I, da Res. 23/2007, 

do CNMP, mediante cadastro e solicitação via Sistema Único. 

 

LUCAS DANIEL CHAVES DE FREITAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00038707-2018| 

DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE 6 DE AGOSTO DE 2018 

 

Inquérito Civil nº. 1.23.000.001930/2017-87 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir da denúncia de particular acerca da paralisação das obras de construção do estádio 

municipal de Ananindeua/PA, resultando em má aplicação de recursos públicos pela Prefeitura. 

Às fls. 14, a Prefeitura informa que o início das obras para janeiro de 2018 e, por sua vez, a CEF (fl. 44) informa a existência de sete 

contratos de repasse para a construção do estádio de Ananindeua/PA, bem como fixa o prazo de conclusão das obras para agosto de 2018. Além disso, à 

fls. 48/55, há registro fotográfico de 02/05/18 em que se verifica o estado de abandono das obras. 

Assim, considerando o permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal – CSMPF, e considerando que não se afigurou possível a conclusão do Inquérito Civil em epígrafe no prazo de um ano, tendo em vista a 

necessidade de ultimação de diligências imprescindíveis à formação de convencimento sobre os fatos que compõem o seu objeto, resolvo PRORROGAR 

por 1 (um) ano, nos termos do art.15 da  Resolução nº 87 do CSMPF, o presente apuratório. Dê-se ciência à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

MPF. 

Como diligência de continuação, oficie-se à Prefeitura de Ananindeua/PA para que informe detalhadamente o estado atual das obras 

do estádio municipal cujo prazo de conclusão é agosto de 2018, no mesmo ato, encaminhar cópia do ofício de fl. 44. Prazo: 20dias. 

 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

Procurador Regional da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00005354-2018| 

PORTARIA Nº 35, DE 24 DE JULHO DE 2017 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 

c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução n. 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

e) Considerando o Procedimento Preparatório instaurado a fim de apurar representação formulada pelo Município de Monte 

Horebe/PB em desfavor de Claudia Aparecida Dias, ex prefeita do Município de Monte Horebe, em razão da ausência na prestação de contas referente a 
recursos do FNDE, Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no ano de 2010. 

Converta-se o Procedimento Preparatório n. 1.24.002.000420/2017-35 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos 

expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, 

autuando-a e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da 

República. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para os fins 
previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

FELIPE TORRES VASVONCELOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00031624-2018| 

PORTARIA N° 42, DE 31 DE JULHO DE 2018 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, considerando o contido no Provimento nº 

6/2006, da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, e na Portaria nº 01/2010, da Corregedoria Regional Eleitoral da Paraíba, 

RESOLVE: 

Autorizar o cadastramento, junto à Corregedoria Regional Eleitoral da Paraíba, de Victor Carvalho Veggi, Procurador Regional 

Eleitoral, Andrea Ribeiro de Gouvea, Analista Judiciário, matrícula nº 0223, de Gylmara de Araújo Pereira, matrícula nº 0155, Técnico Judiciário, 

Rodrigo Nunes Maciel, Analista Judiciário do MPU, mat. nº 26116-5, Carolina Vieira da Rocha Gomes, Analista Judiciário do MPU, matrícula 15.848-

8, Hélio Costa Araújo Júnior, Técnico do MPU, matrícula 10.775-1, Andrea Souto de Oliveira, Analista do MPU, matrícula 28.239-1 para acesso ao 

Sistema de Informações Eleitorais - SIEL, visando à solicitação, via meio eletrônico, de informações constantes do cadastro eleitoral, mediante utilização 
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de e-mail institucional e senha pessoal e intransferível, observado o sigilo dos dados e a estrita vinculação dos mesmos com as atividades funcionais desta 

Procuradoria. 

Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

VICTOR CARVALHO VEGGI 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00040944-2018| 

PORTARIA Nº 35, DE 23 DE ABRIL DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, atuando pelo 5º Ofício de Combate à 

Corrupção da Procuradoria da República em Pernambuco, em razão das atribuições conferidas pelo art. 129, III da Constituição Federal, art. 6º, inc. VII, 

“b” e art. 7º, inc. I, ambos da Lei Complementar nº 75/93, Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e Resolução nº 

23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

CONSIDERANDO que foram distribuídos ao 5º Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria da República em Pernambuco os 

autos da Notícia de Fato/Procedimento Preparatório n.º 1.26.000.000159/2018-08. 

CONSIDERANDO que os fatos narrados podem caracterizar ato de improbidade administrativa. 

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de elementos probatórios com vista a confirmar as condutas mencionadas. 

DETERMINA: 

1) a instauração de Inquérito Civil para apuração dos fatos e suas circunstâncias, assinalando como objeto: "Apurar a utilização em 

finalidade diversa da prevista de recursos públicos federais destinados ao IMIP para custeio dos procedimentos de reprodução humana assistida."; 

2) a publicação da presente Portaria no Diário Oficial e no portal do Ministério Público Federal; 

3) a comunicação da presente instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no prazo de 10 (dez) 

dias; 

Designo o servidor Hiuri Pitágoras Paraíso Leão, técnico administrativo, para atuar neste procedimento, enquanto lotado neste 

gabinete. 

Diligencie-se. Cumpra-se. 

 

JOAO PAULO HOLANDA ALBUQUERQUE 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00005136-2018| 

PORTARIA Nº 42, DE 12 DE JUNHO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório 1.26.008.000002/2018-02. Instaura inquérito civil 

para apurar possível falsidade dos dados de produtividade do CEO de Palmares 

no sistema do Ministério da Saúde, no ano de 2016. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, 

da Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, 

CONSIDERANDO a notícia constante da representação do Fundo Municipal de Saúde de Palmares/Secretaria de Saúde, autuada 

junto com os documentos que a acompanharam como Procedimento Preparatório nº 1.26.008.000002/2018-02; 

CONSIDERANDO que o disposto na Lei nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37 da Constituição da 

República); 

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, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil 

pública para proteção do patrimônio público e social (artigo 6º, inciso VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar possível falsidade 
dos dados de produtividade do CEO de Palmares no sistema do Ministério da Saúde, no ano de 2016. 

Por conseguinte, determino ao Setor Jurídico que providencie a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o 
registro correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe. 

Determino, ainda, sejam os autos, em seguida, encaminhados à secretaria deste gabinete para adoção das seguintes providências: 

1) Agendar a oitiva de DAYVISON FERREIRA DA SILVA, cujos dados qualificativos estão apontados no ofício GP nº 77/2018, 

encaminhado pela Prefeitura de Palmares; 

2) Expedir ofício ao Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, a fim de que se manifeste sobre o "relatório situacional 

da produtividade em prótese no CEO Palmares em 13/02/2016", devendo esclarecer se é permitida a inclusão no sistema de produtividade das próteses 
que embora não concluídas já estão em confecção. 

Designo a servidora Luciana Leal Pedrosa, técnica administrativa, para atuar neste procedimento, enquanto lotada neste gabinete. 

 

ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00005115-2018| 

PORTARIA Nº 43, DE 3 DE AGOSTO DE 2018 
 

Procedimento Preparatório1.26.008.000020/2018-86. Instaura inquérito civil para 

apurar irregularidades no termo de compromisso PAC 2078333/2014, firmado 

entre FNDE e o Município de Ribeirão, visando a construção de uma cobertura de 

quadra escolar coberta na rua Aldecir Tavares de Lima, durante a gestão de 

ROMEU JACOBINA DE FIGUEIREDO. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, 

da Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, 

CONSIDERANDO a notícia constante da representação do formulada pela Prefeitura de Ribeirão, autuada junto com os documentos 
que a acompanharam como Notícia de Fato/Procedimento Preparatório nº 1.26.008.000020/2018-86; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37 da Constituição da 
República); 

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, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil 

pública para proteção do patrimônio público e social (artigo 6º, inciso VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar irregularidades no 

termo de compromisso PAC 2078333/2014, firmado entre FNDE e o Município de Ribeirão, visando a construção de uma cobertura de quadra escolar 
coberta na rua Aldecir Tavares de Lima, durante a gestão de ROMEU JACOBINA DE FIGUEIREDO. 

Por conseguinte, determino ao Setor Jurídico que providencie a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o 
registro correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe. 

Determino, ainda, sejam os autos, em seguida, encaminhados à secretaria deste gabinete para reiterar o ofício n° 229/2018-
GABPRM1-AFAF. 

Designo a servidora Luciana Leal Pedrosa, técnica administrativa, para atuar neste procedimento, enquanto não houver técnico 

administrativo lotado neste gabinete. 

 

ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00005120-2018| 

PORTARIA Nº 44, DE 6 DE AGOSTO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório 1.26.008.000116/2018-44. Instaura inquérito civil 

para apurar dano ambiental causado por AREIAL AGROPECUÁRIA LTDA. no 

entorno da Rebio Saltinho, consistente na destruição de 9,33 hectares de vegetação 

nativa objeto de especial preservação sem autorização da autoridade ambiental 

competente. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, 

da Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, 

CONSIDERANDO a notícia constante da representação do ICMBio, autuada junto com os documentos que a acompanharam como 

Procedimento Preparatório nº 1.26.008.000116/2018-44; 

CONSIDERANDO o teor do auto de infração nº 023828-B e do processo administrativo SEI nº 02124.001801/2017-78; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Público proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 

risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade (artigo 225, §1º, inciso VII, da Constituição da 

República); 

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, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil 

pública para proteção do meio ambiente e dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (artigo 6º, inciso VII, “b”, da 

Lei Complementar nº 75/93); 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar dano ambiental 

causado por AREIAL AGROPECUÁRIA LTDA. no entorno da Rebio Saltinho, consistente na destruição de 9,33 hectares de vegetação nativa objeto 

de especial preservação sem autorização da autoridade ambiental competente. 

Por conseguinte, determino ao Setor Jurídico que providencie a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o 

registro correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe. 
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Determino, ainda, sejam os autos, em seguida, encaminhados à secretaria deste gabinete para que sejam notificadas AREIAL 

AGROPECUÁRIA LTDA. e sua responsável, DAYSE DE MEDEIROS HACKER, para que, querendo, se manifestem sobre o dano ambiental retratado 
no auto de infração nº 023828-B e no processo administrativo SEI nº 02124.001801/2017-78, no prazo de dez dias úteis. 

Designo a servidora Luciana Leal Pedrosa, técnica administrativa, para atuar neste procedimento, enquanto não houver técnico 

administrativo lotado neste gabinete. 

 

ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00005129-2018| 

PORTARIA Nº 45, DE 6 DE AGOSTO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório 1.26.008.000118/2018-33. Instaura inquérito civil 

para apurar improbidade administrativa consistente em dano ao erário na execução 

do contrato de transporte escolar firmado entre o Município de Barreiros e a 

pessoa jurídica RAFAEL R. DE CARVALHO - EPP no ano de 2017, 

considerando o teor do acórdão TC nº 0158/18, que julgou irregular o objeto da 

Auditoria Especial - Processo TC nº 1726043-7. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, 

da Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, 

CONSIDERANDO a notícia constante da representação do Ministério Público de Contas de Pernambuco, autuada junto com os 

documentos que a acompanharam como Procedimento Preparatório nº 1.26.008.000118/2018-33; 

CONSIDERANDO que o que dispõe a Lei nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37 da Constituição da 

República); 

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, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil 

pública para proteção do patrimônio público e social (artigo 6º, inciso VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar improbidade 

administrativa consistente em dano ao erário na execução do contrato de transporte escolar firmado entre o Município de Barreiros e a pessoa jurídica 

RAFAEL R. DE CARVALHO - EPP no ano de 2017, considerando o teor do acórdão TC nº 0158/18, que julgou irregular o objeto da Auditoria Especial 

- Processo TC nº 1726043-7. 

Por conseguinte, determino ao Setor Jurídico que providencie a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o 

registro correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe. 
Determino, ainda, sejam os autos, em seguida, encaminhados à secretaria deste gabinete para adoção das seguintes providências: 

1) notificar ELIMÁRIO DE MELO FARIAS (CPF: 617.108.904-44), ISRAEL CELESTINO DOS SANTOS (CPF: 124.559.704-34) 

e RAFAEL R. DE CARVALHO - EPP (CNPJ: 22.995.533/0001-93), para que, querendo, se manifestem sobre o Ofício 00095/2018/TCE-PE/MPCO-

RCD no prazo de dez dias úteis; 

2) juntar aos autos cópia da certidão e da ata relativas à reunião realizada em 08 de maio de 2017, na qual esteve presente o Prefeito 

de Barreiros. 

Designo a servidora Luciana Leal Pedrosa, técnica administrativa, para atuar neste procedimento, enquanto não houver técnico 
administrativo lotado neste gabinete. 

 

ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00005340-2018| 

PORTARIA Nº 54, DE 1º DE AGOSTO DE 2018 

 

NF nº 1.26.002.000273/2017-29. Instaurar Inquérito Civil para apurar suposta 

omissão da apresentação das Declarações/Relatórios Anuais de Utilização de 

Bens ao Ministério do Desenvolvimento Agrário pela Prefeitura Municipal de 

Camocim de São Félix/PE, referente aos equipamentos doados (veículo caminhão 

Pipa, caminhão Caçamba, Pá Carregadeira, Retroescavadeira), com recursos 

federais do PAC 2. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU, pelo procurador da República signatário, no exercício de 

suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º, 6º, 7º e 
8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 2º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e da moralidade 

administrativa (artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal); 
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CONSIDERANDO que o art. 129, II, da Constituição da República estabelece como dever do Ministério Público Federal zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia. 

CONSIDERANDO a existência da Notícia de Fato, cujo declínio não foi homologado, consoante detalhado no despacho antecedente, 

e premente a necessidade de dar-se continuidade à investigação; 

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com o seguinte objeto: 

“Apurar suposta omissão da apresentação das Declarações/Relatórios Anuais de Utilização de Bens ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário pela Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix/PE, referente aos equipamentos doados (veículo caminhão Pipa, caminhão 

Caçamba, Pá Carregadeira, Retroescavadeira), com recursos federais do PAC 2.” 

Deve ser cumprida, nesse sentido, a seguinte diligência: 

- Oficie-se Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, a fim de que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sobre os fatos apresentados na representação, esclarecendo, especificamente, quais as providências tomadas com relação à não apresentação dos relatórios 

anuais de prestação de serviço, com o envio de cópia, preferencialmente por mídia, de toda a documentação pertinente à questão. 

Realize-se registro e autuação como Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Cumpra-se. 

 

NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00005338-2018| 

PORTARIA Nº 55, DE 2 DE AGOSTO DE 2018 

 

PP nº 1.26.002.000319/2017-19. Instaurar Inquérito Civil para apurar 

irregularidades na gestão de verbas públicas federais, destinadas à pavimentação 

de ruas no município de Camocim de São Félix, repassadas por meio de Contratos 

de Repasse firmados com o Município, por intermédio da Caixa Econômica 

Federal. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU, pelo procurador da República signatário, no exercício de 

suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º, 6º, 7º e 

8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 2º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e da moralidade 

administrativa (artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o art. 129, II, da Constituição da República estabelece como dever do Ministério Público Federal zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia. 

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Preparatório, cujo prazo expirou, bem como das diligências nele determinadas; 

CONSIDERANDO o teor das respostas apresentadas pelo Prefeitura de Camocim de São Félix e pelo Caixa Econômica Federal; 

RESOLVE: 

Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil destinado à investigação dos fatos acima mencionados, 

determinando a remessa dessa portaria e dos documentos anexos à Subcoordenadoria Jurídica para registro e autuação como Inquérito Civil, vinculado 

à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e realização das comunicações e publicações de praxe. 

Devem ser cumpridas, nesse sentido, as seguintes diligências: 

- Oficie-se à Prefeitura de Camocim de São Félix, para informar a concessão da prorrogação de prazo para apresentação das 

informações anteriormente requisitadas; 

- Oficie-se à Gerência Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal, em Caruaru, requisitando-lhe que informe, no prazo de 

30 (trinta) dias, sobre a instauração do processo de Tomada de Contas Especial referente aos Contratos de Repasse nº s 1005377-90; 1012025-35; 

1006812-48; 1004450-34 e 1007888-54, firmados com o Município de Camocim de São Félix, bem como envie cópia digitalizada da documentação 
referente à fiscalização dos referidos contratos. 

Cumpra-se. 

 

NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00005343-2018| 

PORTARIA Nº 56, DE 3 DE AGOSTO DE 2018 
 

PP nº 1.26.002.000328/2017-09. Instaurar Inquérito Civil para apurar possível 

deficiência na prestação de serviços pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos – ECT, em especial, no bairro São José, em Caruaru/PE.. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU, pelo procurador da República signatário, no exercício de 

suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º, 6º, 7º e 
8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 2º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III, da CF/88); 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e da moralidade 

administrativa (artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o art. 129, II, da Constituição da República estabelece como dever do Ministério Público Federal zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia. 

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Preparatório, cujo prazo expirou, bem como das diligências nele determinadas; 

CONSIDERANDO o teor da resposta apresentada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bem como o recebimento de 

novas manifestações reiterando os fatos; 

RESOLVE: 

Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil destinado à investigação dos fatos acima mencionados, 

determinando a remessa dessa portaria e dos documentos anexos à Subcoordenadoria Jurídica para registro e autuação como Inquérito Civil, vinculado 

à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e realização das comunicações e publicações de praxe. 

Devem ser cumpridas, nesse sentido, as seguintes diligências: 

- Solicite-se a um dos Técnicos de Segurança Institucional e Transporte desta Procuradoria, que se dirija ao bairro São José, em 

Caruaru, para verificar as condições de acesso e segurança do bairro e confirmar se conferem com as informações fornecidas pelos Correios, elaborando 

relatório sucinto. Prazo: 30 dias. Com a solicitação, encaminhar cópia desta Portaria, do Ofício nº 8/2018 – GERAE02-PE e da Manifestação 

20180075810. 

Cumpra-se. 

 

NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00040996-2018| 

PORTARIA Nº 117, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

(Portaria de Conversão de NF em ICP). Notícia de Fato nº: 

1.26.000.002202/2018-61. EMENTA: NOTÍCIA DE FATO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. CONVERSÃO EM 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 5ª CCR. 
 

O Ministério Público Federal, pela procuradora da República in fine firmada, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 

com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de maio de 

1993, e; 

Considerando que a presente Notícia de Fato – NF foi instaurada a partir de representação do Vereador de Chã de Alegria/PE, sr. José 

Leite de Santana, contra aquela municipalidade e seu Prefeito, o Sr. Tarcísio Massena Pereira da Silva, com o intuito de apurar irregularidades no repasse 

de recursos do FUNDEB referentes ao piso salarial de professores no ano de 2017. 

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, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República; 

Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e da saúde, bem como de outros direitos e interesses 

sociais e difusos; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 

patrimônio público e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal. 

Considerando o teor da Resolução n° 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução 

nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010. 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam para a necessidade de maior aprofundamento das investigações, 

com vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais. 

Resolve converter a Notícia de Fato nº 1.26.000.002202/2018-61 em Inquérito Civil, determinando: 

1) Registro e autuação da presente portaria juntamente com a Notícia de Fato supracitada, assinalando como objeto do Inquérito Civil: 

“Apurar notícia de possível irregularidade, no âmbito do Município de Chã de Alegria/PE, consistente em não aplicar a atualização do piso salarial devido 

aos docentes daquele município.”; 

2) Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 

computadores; 

3) Comunique-se à 5ª CCR da instauração do presente Inquérito Civil Público, nos termos do art. 6o da Resolução no 87 do CSMPF, 

solicitando-lhe publicação desta portaria no Diário Oficial da União (art. 4O, VI, da Resolução no 23/ 2007 – CNMP e art. 16, § 1o , I, Resolução no 87 

– CSMPF); 

4) Oficie-se à Prefeitura Municipal de Chã de Alegria para que se manifeste acerca da representação do Vereador daquela 

municipalidade. 

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve ser realizado o 

acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

Cumpra-se. 
 

RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00006105-2018| 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 10 

 

Procedimento Administrativo: 1.26.004.000009/2018-56 - Procuradoria da República Polo Salgueiro/Ouricuri. Compromitente: 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Compromissário: MUNICÍPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA/PE (CNPJ 35.4444.991/0001-86). Objeto: 
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Implementação da Política Nacional de Atenção Básica em Saúde, sobretudo o controle da carga horária dos integrantes das equipes de Estratégia Saúde 

da Família. Fundamento legal: Portaria GM/MS 2.436/2017 e Lei 12.527/2011. Vigência: O presente Termo de Ajustamento de Conduta produzirá seus 

efeitos legais a partir da sua assinatura e terá vigência por prazo indeterminado, mas sua fiscalização será pelo prazo de 1 ano, salvo se houver necessidade 

de prorrogação. Data de assinatura: 31/07/2018. 
 

ANTONIO MARCOS DA SILVIA DE JESUS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-COR-PI-00001449-2018| 

PORTARIA Nº 17, DE 7 DE AGOSTO DE 2018 

 

Converte a Notícia de Fato nº 1.27.005.000064.2018-07 em Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

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

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO serem 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, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição 

Federal, assim como nos arts. 6º, VII, b e d e 7º, I e II, ambos da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO a Resolução nº 87, de 03.08.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, com a alteração 

dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 06.04.2010, a qual regulamenta no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação do Inquérito 

Civil Público; 

CONSIDERANDO procedimento extrajudicial autuado mediante o encaminhamento do auto de infração nº 0004PI20110006 

proveniente da Anatel em desfavor da Rádio Cerrado FM, localizada no município de Corrente/PI e pertencente à Fundação Onésimo Nogueira; 

CONSIDERANDO que o interstício necessário à realização de novas diligências ultrapassará o prazo procedimental. 

RESOLVE: 

  Converter esta Notícia de Fato em Inquérito Civil, vinculando-o à 2a Câmara de Coordenação e Revisão, devendo o Setor Jurídico 

tomar as medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado. 

 

ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00077837-2018| 

PORTARIA Nº 832, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

Consigna a licença médica do Procurador da República DOUGLAS SANTOS 

ARAÚJO no período de 29 de agosto a 27 de setembro de 2018. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando a licença 

médica do Procurador da República DOUGLAS SANTOS ARAÚJO no período de 29 de agosto a 27 de setembro de 2018, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República DOUGLAS SANTOS ARAÚJO da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são 

vinculados no período de 29 de agosto a 27 de setembro de 2018. 

Art. 2º Dê-se ciência à Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-CAM-RJ-00005051-2018| 

PORTARIA Nº 33, DE 26 DE JULHO DE 2018 
 

Procedimento Preparatório nº 1.30.002.000298/2017-08 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionalmente 

definidas no artigo 129, III, da Constituição da República de 1988, e com fulcro, ainda, no artigo 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 

de 1993; 

CONSIDERANDO ser função institucional 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 o disposto na Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº 87/2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que o presente procedimento preparatório objetiva apurar possíveis irregularidades praticadas pelo Secretário(a) 

Municipal de Saúde e pela Prefeita do município de São João da Barra na prestação de serviços de saúde; 

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente procedimento preparatório encontra-se esgotado e que subsiste a 

necessidade de conclusão de diligências necessárias. 
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DETERMINA: 

1. Converta-se o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL; 

2. Dê-se ciência à 5ª CCR/MPF, conforme preconiza a Resolução nº 23/2007 do CNMP; 

3. Solicite-se a publicação da presente Portaria (art. 7º, IV da Res. 20/96 do CSMPF); 

4. Em diligência, DETERMINO a expedição de ofício ao: 

4.1. Secretário Municipal de Saúde de São João da Barra/RJ, com requisição para que, no prazo de 20 (vinte) dias, em referência aos 

Convênios celebrados, no período de 2017/2018, entre o Fundo Municipal de Saúde de São João da Barra e a Santa Casa de Misericórdia, para 

contratualização de serviços assistenciais de média complexidade e em urgência, no âmbito do SUS, envie cópia dos Pareceres e Relatórios emitidos pela 

Comissão de Acompanhamento de Contratualização, quanto ao monitoramento e cumprimento das metas qualitativas e quantitativas. Requisite-se, 

também, cópia do Plano de Trabalho com o Cronograma de Desembolso dos referidos Convênios; 

4.2. Provedor da Santa Casa de Misericórdia, em São João da Barra), com SOLICITAÇÃO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

em referência à conta-corrente nº 26.762-7: 

a) envie, em mídia, os extratos detalhados de movimentação financeira do período de 01/01/2017 até a presente data; 

b) informe os nomes e CPFs/CNPJs das pessoas físicas e jurídicas favorecidas com as transferências financeiras realizadas; 

c) envie, em mídia, cópia de eventuais cheques expedidos, no período de 01/01/2017 até a presente data. 

5) Determino o SIGILO na tramitação do presente procedimento, a fim de resguardar o êxito da apuração. Anote-se na capa dos autos 

e no Sistema Único. Certifique-se. 

 

BRUNO DE ALMEIDA FERRAZ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00005513-2018| 

PORTARIA Nº 47, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 

 

FUNDEB – MACAÉ – IRREGULARIDADES – APLICAÇÃO DOS 

RECURSOS – ANO 2017 – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 5ª CCR. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com o objetivo de cumprir com as incumbências 

de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, todos estabelecidas no artigo 127 da Constituição 

da República Federativa do Brasil; 

Considerando sua função institucional, entre outras, de promover o inquérito civil público para proteção do patrimônio público e de 

interesses difusos e coletivos, prevista no incisos III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; 

Considerando os termos da representação encaminhada pelo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social FUNDEB 

do Município de Macaé/RJ, no sentido de que possivelmente ocorreu irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEB durante o ano de 2017; 

Considerando que segundo a denúncia o órgão municipal passou por severas dificuldades acerca da regular fiscalização da prestação 

de contas dos recursos do FUNDEB no que se refere às verbas do ano de 2017 por conta de omissões do poder público municipal, consubstanciadas na 

ausência de envio de documentos imprescindíveis à referida análise do Conselho. 

Considerando que a notícia de que houve supostamente o pagamento irregular da gratificação de regência aos diretores das escolas 

municipais pelo Município de Macaé/RJ, sendo que tais valores, em tese, não estariam contemplados no contracheque de cada um dos servidores, o que 

impossibilita a regular fiscalização quanto à aplicabilidade dos recursos por conta da ausência de transparência. 

Resolve, diante da necessidade de realização de outras diligências e do transcurso do prazo normativo para o trâmite desse 

procedimento, instaurar inquérito civil público, que terá como objeto verificar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEB durante 

o ano de 2017. 

Determino à Secretaria a efetuação dos registros e a autuação devidas. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal a instauração deste inquérito civil e dê-se publicidade a este ato, na forma dos artigos 6º e 16 da Resolução nº 87/2006 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Após, aguarde-se a resposta do ofício nº 511/2018. 

 

FLÁVIO DE CARVALHO REIS 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SLI-RS-00003417-2018| 

PORTARIA Nº 17, DE 6 DE AGOSTO DE 2018 

 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL. Ref. Documento nº PRM-SLI-RS-

00003223/2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições previstas no 

art. 129, II e III, da CR/88, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, no art. 1º, da Res. 87/2006, do CSMPF, e no art. 1º da Res. 23/2007, do 
CNMP, e: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público, nos termos dos arts. 127, caput e 129, inciso II, da CR/88, e dos arts. 1º e 2º da LC 

75/93, 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, promovendo as medidas e providências adequadas e necessárias para tanto; 

 CONSIDERANDO o documento em epígrafe, instaurado a partir do desmembramento do Inquérito Civil nº 1.29.009.000075/2016-

11, o qual objetiva “investigar possíveis irregularidades na execução do Programa ProInfância, do FNDE, nos municípios de atribuição desta unidade do 

MPF”; 
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Instauro Inquérito Civil, visando “apurar eventual responsabilidade pela ausência de prestação de contas referente aos Termo de 

Compromisso PAC2 nº 04220/2013, firmado com o Município de Santana do Livramento; Convênio nº 830067/2007, firmado com o Município de 

Quaraí; e Convênio nº 830099/2007, firmado com o Município de Dom Pedrito”, vinculado à 5ª CCR. 

AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante remessa de cópia do presente ato à 5ª Câmara 

– Combate à Corrupção pelo Sistema Único; PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, § 2º, I, da Res. 

23/2007, do CNMP. AFIXE-SE a presente Portaria no mural desta Procuradoria da República (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP). 

  DETERMINO, como medida inicial: 

a) sejam juntados, pelo Gabinete, os documentos extraídos das mídias digitais constantes do Inquérito Civil originário, referentes ao 

objeto destes autos; 

b) seja oficiado ao Município de Santana do Livramento, requisitando-se informações acerca da prestação de contas referente ao 

Termo de Compromisso PAC2 nº 04220/2013, firmado com o FNDE. Prazo: 20 dias. 

c) seja oficiado ao Município de Quaraí, requisitando-se informações acerca da prestação de contas referente ao Convênio nº 

830067/2007, firmado com o FNDE. Prazo: 20 dias. 

d) seja oficiado ao Município de Dom Pedrito, requisitando-se informações acerca da prestação de contas referente ao Convênio nº 

830099/2007, firmado com o FNDE. Prazo: 20 dias. 

 

RODRIGO SALES GRAEFF 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00007753-2018| 

PORTARIA Nº 20, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, 
da Constituição da República, arts. 7º, inciso I, e 8º, inciso II, e §§ 2º e 3º, todos da Lei complementar n. 75/93; Lei n. 7.347/85 e, 

Considerando as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal de defesa do meio ambiente previstas no art. 129, 

inciso III, da Constituição Federal; e art. 5º, inciso II, alínea "d", e inciso III, alínea "d", e art. 6º, inciso VII, alínea "b", todos da Lei Complementar n. 
75/93; 

Considerando o recebimento de cópia do Procedimento Administrativo n. 1.16.000.003226/2017-01, instaurado pela Procuradoria da 

República no Distrito Federal para acompanhar o cumprimento, pelo Ministério das Cidades, do Acórdão n. 182/2017 - TCU, bem como a implementação, 

pela mesma Pasta Ministerial, do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Área de Risco; 

Considerando que a Lei n. 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, confere atribuições à União, aos 
estados e aos municípios; 

Considerando a existência da setorização de riscos geológicos do Município de Caxias do Sul, na página eletrônica do Serviço 
Geológico do Brasil, disponível em http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Geologia-de-Engenharia-e-Riscos-Geologicos; 

Considerando a autuação, nesta Unidade do MPF, da Notícia de Fato n. 1.29.002.000308/2018-07 a partir da documentação 
mencionada; 

Considerando que o procedimento administrativo é o instrumento destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas 

públicas ou instituições e a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, conforme art. 8º, II e IV, da Resolução CNMP n. 174/2017, resolve 

instaurar procedimento administrativo, vinculado ao 1º Ofício, da temática "900031 - Gestão Ambiental" / 4ª CCR, tendo por objeto acompanhar a 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil no âmbito do Município de Caxias do Sul. 

Publique-se, em cumprimento ao art. 9º da Resolução CNMP n. 174/2017 e ao art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n. 87/2010. 

Cumpridas as providências, venham os autos conclusos para a expedição de ofício à Prefeitura de Caxias do Sul para solicitar 
informações sobre o assunto. 

 

LUCIANA GUARNIERI 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00020340-2018| 

PORTARIA Nº 15, DE 7 DE AGOSTO DE 2018 
 

Designa Promotor de Justiça para oficiar perante a 8ª Zona Eleitoral – 

Rorainópolis. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do Procurador Regional Eleitoral que esta subscreve, no uso de suas 

atribuições constitucionais, legais e regulamentares e, especialmente, com fulcro nos artigos 77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993, e artigo 1º, da Resolução nº 30, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 27 de maio de 2008; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 30/2008, do Conselho Nacional do Ministério Público, no seu art. 1º, “atribui ao Procurador 

Regional Eleitoral a função de designar membros do Ministério Público de primeiro grau para exercer função eleitoral perante a justiça eleitoral de 

primeira instância”; 

CONSIDERANDO que o inciso I, do citado art. 1º, determina que a “designação será feita por ato do Procurador Regional Eleitoral, 
com base em indicação do Chefe do Ministério Público local”; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 209/2018 GAB/PGJ, (cópia anexa) de lavra da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de 

Justiça do Ministério Público de Roraima, em exercício, recebido no protocolo da PR-RR no dia 06.08.2018, por meio do qual é informado a esta 
Procuradoria Regional Eleitoral a designação de Promotor de Justiça Substituto para responder pela promotoria de Rorainópolis; 
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CONSIDERANDO, a designação do Promotor de Justiça Substituto, Dr. VALCIO LUIZ FERRI, para responder pela Promotoria de 

Justiça de Rorainópolis; 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar, em razão da Portaria nº 606, de 24 de julho de 2018, da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça, o 

Promotor de Justiça, Dr. VALCIO LUIZ FERRI, para exercer as funções de Promotor Eleitoral perante a 8ª Zona Eleitoral – RORAINÓPOLIS, a partir 
do dia 06 de agosto de 2018, cessando os efeitos da Portaria PRE-RR nº 14, de 22 de junho de 2017; 

Art. 2º Encaminhe-se cópia da presente Portaria ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Ministério Público do Estado de Roraima, para 
adoção das providências cabíveis. 

Art. 3º Publique-se. 

 

RODRIGO MARK FREITAS 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00020315-2018| 

PORTARIA Nº 113, DE 3 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República ora signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) CONSIDERANDO os elementos de informação constantes nos autos do PP nº 1.32.000.000134/2018-07, que tem por objeto apurar 

demandas educacionais de imigrantes indígenas; 

b) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

com as modificações das Resoluções CSMPF nº 106, de 06/04/2010, 108, de 04/05/2010, e 121, de 01/12/2011, bem como na Resolução nº 23, de 17 de 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

c) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 

serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal (LC 75/93, art. 2º); 

d) CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público o zelo pela observância dos princípios constitucionais 

fundamentais (art. 5º da Lei Complementar n. 75/1993), cabendo ao Ministério Público Federal a defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta 

Magna, bem assim dos constantes de tratados internacionais de que o País é signatário; 

e) CONSIDERANDO ser também função institucional do Ministério Público da União a defesa dos direitos e interesses das 

comunidades indígenas (LC75/93, art. 5º, inciso III, alínea “e”); 

f) CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 

informações, pressupõe a existência de um procedimento preparatório e/ou inquérito civil formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 

129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93 e o artigo 1º, parágrafo único da Resolução n.º 23, 

de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público c/c artigo 1º, parágrafo único da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000134/2018-07 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 

fundamentos expressos na presente portaria, para a regular e legal coleta de elementos objetivando subsidiar eventuais ações judiciais ou providências 

extrajudiciais que se revelarem necessárias, nos termos da lei. 

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 

Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil, mantendo-se o atual resumo. 

Aos ofícios expedidos no bojo deste Inquérito Civil deve ser informado o link para acesso a esta Portaria. 

Verifico a superveniência de resposta do ACNUR, veiculando pesquisa promovida junto a indígenas Warao acerca de seus anseios 

educacionais. A adoção de providências, porém, depende das respostas da FUNAI, SMEC e Escola Estadual Mário David Andreazza, que se quedaram 

inertes à requisição ministerial. 

Assim, reiterem-se os ofícios. 

Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos 

nos arts. 4º, VI e 7º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como arts. 5º, VII, 6º e 16 da 
Resolução n.º 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

MANOELA LOPES LAMENHA LINS CAVALCANTE 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ASI-SP-00001500-2018| 

PORTARIA Nº 4, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das suas atribuições constitucionais 
e legais: 

a) considerando o rol de atribuições dos arts. 127 e 129 da Constituição da República e as incumbências previstas nos arts. 6º, VII, 
alínea "c", e 7º, I, ambos da Lei Complementar nº 75/93; 

b) considerando o recebimento, nesta Procuradoria da República, de cópia digital do Procedimento Preparatório nº 

1.34.0001.005976/2018-62, autuado na Procuradoria da República em São Paulo a partir do Ofício-Circular nº 15/2018/PFDC/MPF, oriundo da 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

c) considerando que referido ofício-circular foi expedido nos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.013337/2018-69, 

instaurado pela E. PFDC tendo em vista "notícias veiculadas na imprensa de que a cobertura vacinal contra a poliomielite estaria em queda na maior 
parte das unidades da federação, sendo que 312 municípios não chegaram a vacinar nem metade das crianças"; 
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d) considerando que Platina, município que integra a área de atribuição desta Procuradoria da República, é um dos 312 municípios 

cuja taxa de imunização contra a poliomielite é inferior a cinquenta por cento, ostentando apenas 11,76% de cobertura vacinal, segundo dados do 

Ministério da Saúde; 

e) considerando que a vacinação contra a poliomielite está inserida no Programa Nacional de Imunizações - PNI, desenvolvido pelo 

Ministério da Saúde e institucionalizado pela Lei nº 6.259/75; 

f) considerando que a execução do Programa é compartilhada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 

g) considerando que, entre as competências conferidas aos entes públicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), é 

responsabilidade dos municípios prestar os serviços de atenção básica, notadamente a vacinação das pessoas residentes em seus territórios; 

h) considerando que o art. 14 §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) determina ser obrigatória a vacinação 

de crianças, nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias; 

i) considerando que os municípios devem dispor de salas de vacinação, equipadas com acesso ao Sistema de Informação do Programa 

Nacional de Imunização (SI-PNI), nos termos do Ofício Circular 123/2013-GAB/SVS/MS; 

j) considerando ser responsabilidade dos municípios fornecer ao Ministério da Saúde informações adequadas e atualizadas sobre a 

cobertura vacinal da população residente em sua área territorial, conforme Portaria nº 2.363, de 18 de outubro de 2012, do Ministério da Saúde; e 

k) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, resolve 

INSTAURAR inquérito civil, tendo por objeto: 

"averiguar as razões do baixo índice de cobertura vacinal contra a poliomielite apresentado pelo Município de Platina"; 

Publique-se esta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Assis, nos termos do que prevê o art. 7º, 

IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Comunique-se a Egrégia Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, 

nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Como providências iniciais, determino a expedição de ofício ao Prefeito Municipal de Platina, requisitando que informe, no prazo de 

30 (trinta) dias úteis: a) se, ao longo do ano de 2017, a prefeitura do município dispôs de doses de vacina contra a poliomielite em quantitativo suficiente 

para suprir a demanda municipal e se houve, em algum momento, insuficiência no fornecimento dessa vacina pelo Governo Federal; b) se o município 

possui sala de vacinação com o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) implantado e, em caso positivo, se o referido 

sistema é alimentado; c) se foram realizadas campanhas de vacinação contra a poliomielite no município durante o ano de 2017; d) se, durante este ano 

de 2018, o quantitativo de doses da vacina contra a poliomielite à disposição do município tem sido suficiente para suprir a demanda municipal; e) os 

motivos pelos quais o município de Platina apresenta taxa de imunização contra a poliomielite de apenas 11,76%, segundo dados do Ministério da Saúde; 

f) se foram adotadas pela administração municipal algumas das medidas constantes do Ofício-Circular nº 12/2018/PFDC/MPF, encaminhado diretamente 

ao município pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, informando, em caso negativo, se ainda pretende adotá-las e em qual prazo; e g) se há 

outras medidas que o município pretende adotar para a potencialização da cobertura vacinal contra a poliomielite em seu território. 

Instrua-se o ofício com cópia do Ofício-Circular nº 12/2018/PFDC/MPF. 
 

LEONARDO AUGUSTO GUELFI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SCR-SP-00003237-2018| 

PORTARIA Nº 24, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei 

Complementar Federal nº 75/93 e art. 8º, §1º da Lei nº 7.347/85 e de acordo com a Resolução nº 23/07/CNMP, resolve converter o presente Procedimento 

Preparatório N. 1.34.023.000062/2018-57 em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar problema no atendimento às demandas da agência do INSS 

em Pirassununga - SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 1ª Câmara e publique-se, nos moldes do art. 4º, VI e 7º, §2º, II da 

Resolução nº 23/07/CNMP. 

Cumpram-se as diligências constantes do despacho que deu origem à presente autuação. 

 

LÚCIO MAURO CARLONI FLEURY CURADO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SSP-SP-00005973-2018| 

PORTARIA Nº 28, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 
 

CONVOLAÇÃO EM INQUÉRITO CIVIL. Procedimento Preparatório n.º 

1.34.015.000378/2017-67 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, em exercício na Procuradoria da República 

em São José do Rio Preto/SP, com apoio na Constituição Federal, artigos 127 e 129, Lei Complementar n.º 75/93, artigos 5º e 6.º, VII, e Resolução 

CNMP n°23/2007, artigo 2°, e: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

de direitos difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO representação feita em face da PREFEITURA DE BADY BASSIT – SP na qual noticia esquema ilícito para a 

aquisição de produtos destinados à merenda escolar do Município; 

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências para melhor apreciação dos fatos objeto de análise nas presentes peças de 

informação; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação deste procedimento aos termos da Resolução CNMP nº 23/2007 e Rotina de Serviços 

nº 01/2009 – DITC, haja vista estar tramitando segundo Resolução CSMPF nº 87/2006; 

RESOLVE o signatário CONVOLAR, nos termos do disposto no artigo 2°, inciso III, §7° da Resolução CNMP n° 23/2007, o PP n° 

1.34.015.000378/2017-67 em INQUÉRITO CIVIL, determinando, destarte, o seguinte: 
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1) registre-se e autue-se a presente portaria juntamente com o Procedimento Preparatório em referência e os documentos que o 

acompanha; 

2) mantenha-se o objeto constante da capa. 

Comunique-se à 5ª CCR, para ciência e publicação da presente. 

 

SVAMER ADRIANO CORDEIRO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-MII-SP-00005961-2018| 

PORTARIA Nº 36, DE 3 DE AGOSTO DE 2018 

 

AUTOS Nº 1.34.007.000014/2018-67. ENSINO ESPECIAL – DIREITO 

ADMINISTRATIVO – PFDC. Instaura inquérito civil visando apurar eventual 

negligência do poder público na inclusão de pessoas com necessidades especiais 

no ensino fundamental. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional 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 que o art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93 estabelece que: “Art. 6º Compete ao Ministério Público 

da União: (…) VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para: a) a proteção dos direitos constitucionais; b) a proteção do patrimônio público 

e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; c) a proteção dos interesses individuais 

indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; 

d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que o art. 2º, § 6º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, 

estabelece o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o §7º a possibilidade de conversão em 

inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 

CONSIDERANDO que o presente procedimento preparatório foi instaurado nesta Procuradoria da República a partir da manifestação 

proferida na Sala de Atendimento ao Cidadão, na qual a representante narrou que seu filho, Anthony Bryan dos Santos da Silva, necessita de 

acompanhamento de monitora no período em que frequenta a escola municipal, uma vez que é portador de autismo; 

CONSIDERANDO que a administração municipal informou está em processo de contratação de vinte e oito professores para 

atendimento educacional especializado para estes casos; 

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93, e no exercício de suas funções institucionais, 

INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os arts. 4º e 12, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério 

Público, INQUÉRITO CIVIL visando acompanhar a efetivação da inclusão da criança com autismo na escola da rede de ensino municipal. 

FICA DETERMINADO, ainda: 

a) sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema ÚNICO nos autos registrado sob o n.º 

1.34.007.000014/2018-67, cujos atos ficam ratificados e incorporados; 

b) a comunicação, por meio do Sistema ÚNICO, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para 

os fins dos arts. 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil e 

c) a designação dos servidores Bruno Quiquinato Ribeiro e Maurício M. Narazaki, Analistas do MPU, André Luís T. S. de Castro e 

Patrícia de Araújo Moreira, Técnicos do MPU, como Secretários, para fins de auxiliar na instrução do presente Inquérito Civil. 

Publique-se também na forma do que preceitua o art. 4º, inciso VI e art. 7º, § 2.º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 setembro 

de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Registre-se. 
 

CARLOS ROBERTO DIOGO GARCIA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-MII-SP-00005912-2018| 

PORTARIA Nº 37, DE 7 DE AGOSTO DE 2018 
 

COMBATE À CORRUPÇÃO. Instaura inquérito civil visando apurar eventual 

carência de atendimento médico especializado em cabeça e pescoço na Santa Casa 

de Marília (SP). 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pela Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional 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 que o art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da União 

“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às 

comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; e v) outros interesses individuais indisponíveis, 

homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 
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CONSIDERANDO que o procedimento preparatório nº 1.34.007.000403/2017-10 foi instaurado com o objetivo de apurar eventual 

carência de atendimento médico especializado em cabeça e pescoço na Santa Casa de Marília (SP); 

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93, e no exercício de suas funções institucionais, 

INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os arts. 4.º e 12º, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério 

Público, INQUÉRITO CIVIL (IC), tendo por objetivo apurar eventual carência de atendimento médico especializado em cabeça e pescoço na Santa Casa 

de Marília (SP). 

FICA DETERMINADO, ainda: 

a) sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema Único, em razão do quanto deliberado na presente Portaria; 

b) a comunicação, pelo Sistema Único, à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para os fins 

dos arts. 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2006, acerca da presente instauração deste Inquérito Civil; 

c) a designação dos servidores Bruno Quiquinato Ribeiro, Maurício M. Narazaki, Analistas do MPU, André Luís T. S. de Castro, 

Patrícia de Araújo Moreira, Técnicos do MPU, como Secretários, para fins de auxiliar na instrução do presente IC; 

d) seja expedido ofício à Santa Casa de Marília, solicitando-lhe informar se a carência de médico especialista em cabeça e pescoço 

foi solucionada. 

Publique-se também na forma do que preceitua o art. 4º, inciso VI e art. 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 

2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Registre-se. 

 

CARLOS ROBERTO DIOGO GARCIA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00003615-2018| 

PORTARIA Nº 46, DE 8 DE AGOSTO DE 2018. 

 

Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000218/2017-17. Assunto: Convolação 

em Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Ourinhos, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 23/2007: 

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 ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
de direitos difusos e coletivos e, em especial, para a proteção da saúde e defesa dos direitos de pessoas portadoras de necessidades especiais; 

CONSIDERANDO que os Embargos de Declaração n° 0022330-52.2010.403.6100, opostos pela Caixa Econômica Federal, foram 

julgados procedentes, pondo fim à execução judicial do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público Federal, o Ministério 

Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de Minas, a FEBRABAN e bancos aderentes, uma vez que o título executado não era 

líquido, certo e exigível e que não foram cumpridas todas as disposições do termo, ao argumento de que o Ministério Público Federal não teria fiscalizado 
o cumprimento do TAC, nem notificado a CEF, formalmente, do alegado descumprimento; 

CONSIDERANDO que o NAOP da 3ª Região, em decisão colegiada, firmou entendimento no sentido de que o MPF pode fiscalizar 

as condições de acessibilidade nas agências da Caixa Econômica Federal e cobrar a implantação destas, com fundamento no referido TAC, sendo que 

qualquer de seus membros é legitimado para executar as condições daquele ajuste; 

CONSIDERANDO que, durante a tramitação deste feito, a empresa pública federal informou ter adaptado a estrutura de todas as 

agências localizadas na área de jurisdição da 25ª Subseção Judiciária de São Paulo ao TAC aqui referido, mas que seria necessário efetuar reparos e 
manutenções em cada uma delas, em conformidade com parecer elaborado por sua área técnica; 

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências para melhor apreciação dos fatos indicados neste Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO que este procedimento já tramita há 180 (cento e oitenta) dias, prazo máximo previsto no art. 4º, §1º, da Resolução 

CSMPF Nº 87/2006, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir pelo seu arquivamento ou para embasar a propositura 
de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2006, incluído pela Res. CSMPF Nº 106/2010) 

RESOLVE 

INSTAURAR, nos termos do disposto no artigo 2°, §§ 6º e 7°, da Resolução CNMP n° 23/2007, INQUÉRITO CIVIL, com o fim de 

apurar as condições de acessibilidade em agências da Caixa Econômica Federal localizadas nos municípios que integram Subseção Judiciária de 

Ourinhos/SP 

1. registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o Procedimento Preparatório nº 1.34.024.000218/2017-17. 

2. providencie-se, ainda, a afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 

10 (dez) dias; 

3. por meio das devidas inserções no Sistema ÚNICO, dê-se ciência à egrégia PFDC e providencie-se a publicação desta portaria; 

4. publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar dos eventuais ofícios 

expedidos neste feito, atendendo assim, à determinação trazida no §9º, do art. 9º, da Resolução CSMPF 87/06, com a redação da Resolução CSMPF 
106/10. 

5. Considerando o disposto na certidão registrada com n° PRM-ORH-SP-00003575/2018, reitere-se o Ofício n° 477/2018-

AMMM/PRM. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00087157-2018| 

PORTARIA Nº 273, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório nº 1.34.001.001450/2018-11 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que foram autuadas e distribuídas, para o 37º Ofício Cível da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, 

os autos da Notícia de Fatonº 1.34.001.001450/2018-11; 

CONSIDERANDO que os documentos constantes dos autos dão conta de possível prática de ato(s) de improbidade administrativa 

que importou (importaram) enriquecimento ilícito, causou (causaram) prejuízo ao erário e atentou (atentaram) contra os princípios da administração 

pública (arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, respectivamente), sem prejuízo da responsabilidade penal (art. 37, § 4º, da Constituição 

Federal e art. 12, caput, da Lei nº 8.429/1992); 

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

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1o da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO 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 (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, c.c. 

arts. 5º, incisos I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6o, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 

apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1o da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode - e deve - ajuizar  ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio 

público e/ou destinada a levar  a  efeito  as sanções cíveis decorrentes da  prática de ato  de  improbidade administrativa (arts. 1o, inciso IV, e 5o, § 1o, 

da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e arts. 5o e 17 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processarem e julgarem as causas em que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I,da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica e 

sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Publico da União); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 

1. Autuem-se a Portaria e a Notícia de Fato nº 1.34.001.001450/2018-11 (art. 5o, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal). 

2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 25 de março de 2014, da Divisão Cível Extrajudicial 

da Procuradoria da República em São Paulo). 

3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

4. Solicite-se a publicação da portaria de instauração. 

5. Designo o(s) Analista(s) Processual(ais) e o(s) Técnico(s) Administrativo(s) vinculado(s) ao gabinete para secretariarem o inquérito 

civil (arts. 4º, inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público). 

 

ANA CAROLINA YOSHII KANO UEMURA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00087159-2018| 

PORTARIA Nº 274, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

Notícia de Fato nº 1.34.001.002686/2018-67 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas 
atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que foram autuadas e distribuídas, para o 37º Ofício Cível da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, 

os autos da Notícia de Fatonº 1.34.001.002686/2018-67; 

CONSIDERANDO que os documentos constantes dos autos dão conta de possível prática de ato(s) de improbidade administrativa 

que importou (importaram) enriquecimento ilícito, causou (causaram) prejuízo ao erário e atentou (atentaram) contra os princípios da administração 

pública (arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, respectivamente), sem prejuízo da responsabilidade penal (art. 37, § 4º, da Constituição 
Federal e art. 12, caput, da Lei nº 8.429/1992); 

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

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1o da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO 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 (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, c.c. 
arts. 5º, incisos I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6o, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 

apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1o da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público pode - e deve - ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio 

público e/ou destinada a levar  a  efeito  as sanções cíveis decorrentes da  prática de ato  de  improbidade administrativa (arts. 1o, inciso IV, e 5o, § 1o, 

da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e arts. 5o e 17 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processarem e julgarem as causas em que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I,da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica e 

sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Publico da União); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 

1. Autuem-se a Portaria e a Notícia de Fato nº 1.34.001.002686/2018-67 (art. 5o, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal). 

2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 25 de março de 2014, da Divisão Cível Extrajudicial 

da Procuradoria da República em São Paulo). 

3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

4. Solicite-se a publicação da portaria de instauração. 

5. Designo o(s) Analista(s) Processual(ais) e o(s) Técnico(s) Administrativo(s) vinculado(s) ao gabinete para secretariarem o inquérito 

civil (arts. 4º, inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público). 

 

ANA CAROLINA YOSHII KANO UEMURA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00087473-2018| 

PORTARIA Nº 275, DE 8 DE AGOSTO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que foi autuado e distribuído, para o 34º Ofício do Grupo II – Patrimônio Público e Social desta Procuradoria da 

República no Estado de São Paulo, o Procedimento Preparatório Nº 1.34.001.000768/2018-77, destinado a apurar supostas irregularidades na nomeação 

do Sr. Johnni Hunter Nogueira para o cargo de Diretor Presidente da CEAGESP, indicadas por relatório elaborado pela Controladoria-Geral da União, a 

qual expediu recomendação para que o atual presidente do CEAGESP seja exonerado, em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos por lei 

para ocupar cargo de confiança. 

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

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO 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 (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, c.c. 

arts. 5º, inciso I, alínea h, e III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 

apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1º da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e deve – ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio 

público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa (arts. 1º, inciso IV, e 5º, § 1º, da Lei 

nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e arts. 5º e 17 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que compete ao juízes federais processarem e julgarem as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à 

Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica e 

sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que ainda faltam diligências a serem realizadas, em especial a análise das informações encaminhadas pela 

Controladoria-Geral da União, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da CEAGESP; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 

1. Autuem-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.000768/2018-77 (art. 5º, inciso III, da Resolução nº 

87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 25 de março de 2014, da Divisão Cível Extrajudicial 

da Procuradoria da República em São Paulo); 

3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

4. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

inclusive para a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (art. 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do 

Ministério Público, c.c. arts. 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

 

ROBERTO ANTONIO DASSIÉ DIANA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00003605-2018| 

EXTRATO DO ADITAMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 1 

 

Procedimento Administrativo: 1.34.024.000097/2017-03 - Procuradoria da República no Município de Ourinhos. Compromitente: 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Compromissário: WAGNER RUIZ ROMERO (CPF 027.813.448-34). Objeto: Recuperação da área de 
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preservação permanente no Jardim Lago Encantado, Salto Grande/SP. Fundamento legal: Art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e Art. 62 da Lei 12.651/2012. 

Vigência: O presente Termo de Ajustamento de Conduta produzirá seus efeitos legais a partir da sua assinatura e terá vigência por prazo indeterminado 

e sua fiscalização se dará em Procedimento Administrativo de Acompanhamento, pelo prazo que se entender necessário. Data de assinatura: 31/7/2018. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00003602-2018| 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 3 

 

Procedimento Administrativo: 1.34.024.000090/2017-83 - Procuradoria da República no Município de Ourinhos. Compromitente: 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Compromissário: FRANCISCO SARAUSA FILHO (CPF 803.080.238-20). Objeto: Recuperação da área de 

preservação permanente no Jardim Lago Encantado, Salto Grande/SP. Fundamento legal: Art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e Art. 62 da Lei 12.651/2012. 

Vigência: O presente Termo de Ajustamento de Conduta produzirá seus efeitos legais a partir da sua assinatura e terá vigência por prazo indeterminado 

e sua fiscalização se dará em Procedimento Administrativo de Acompanhamento, pelo prazo que se entender necessário. Data de assinatura: 7/8/2018. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
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