
 diário oficial Nº 34.619  99 Quarta-feira, 23 DE JUNHO DE 2021

Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 003/2021-MP/1ªPJM
o Promotor de Justiça titular do 1º cargo de Marituba, com fulcro no art. 
8º, inciso iii, da resolução nº 174/2017-cNMP e no art. 31, inciso iii, da 
resolução nº 007/2019- cPJ, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP nº 003618-025/2020 que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de Marituba, com sede na rua cláudio Barbosa da 
Silva nº 380, Marituba, Pará.
PorTaria nº 003/2021-MP/1ªPJM
objeto: Procedimento administrativo instaurado com o objetivo de adotar 
providências relacionadas à concretização plena do acesso à saúde da Sra. 
Raquel Saraiva Palhano da Cruz, que é pessoa com deficiência residente no 
município de Marituba. laércio Guilhermino de abreu, titular do 1º cargo 
de Promotor de Justiça de Marituba.

Protocolo: 670296
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recomendação Nº 002/2021-MP/PJF
o Promotor de Justiça Titular de faro, com fundamento nos artigos 127 e 
129, incisos ii, iii, da constituição federal, na forma das resoluções nº 
23/2007  do conselho Nacional do Ministério Público e 10/2011 do Minis-
tério Público do Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos i e 
Vi, da lei complementar do Estado do Pará  nº 57/2006, torna pública a 
expedição da recomendação nº 002/2021-MP/PJf nos autos do Procedi-
mento administrativo Nº 000062-158/2021 que se encontra a disposição 
na Promotoria de Justiça de faro, situada na rua dr. dionísio Bentes, s/nº 
– centro – cEP: 68.280-000,faro – fone/ fax: (93)3557-1119.
recomendação nº 002/2021-MP/PJf
recomendados:  Prefeito do Município de faro e câmara Municipal de faro
 assunto: recomenda que providenciem, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias) 
dias, a alimentação regular (em tempo real), no sítio próprio da internet, do 
“Portal da Transparência”, relativamente aos atos de gestão do poder Executivo 
e legislativo do Município de faro, atendendo a integralidade das exigências do 
artigo 8º da lei 12.527/2011 (lei de acesso à informação), com a regulamenta-
ção dada pelos artigos 7º e 8º do decreto nº 7.724/2012, e do capítulo iX da lei 
complementar nº 101/2000 (lei de responsabilidade fiscal).
osvaldino lima de Sousa- Promotor de Justiça

Protocolo: 670280
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recomendação Nº 003/2021-MP/PJF
o Promotor de Justiça Titular de faro, com fundamento nos artigos 127 e 
129, incisos ii, iii, da constituição federal, na forma das resoluções nº 
23/2007  do conselho Nacional do Ministério Público e 10/2011 do Minis-
tério Público do Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos i e 
Vi, da lei complementar do Estado do Pará  nº 57/2006, torna pública a 
expedição da recomendação nº 003/2021-MP/PJf nos autos do Procedi-
mento administrativo Nº 000114-158/2021 que se encontra a disposição 
na Promotoria de Justiça de faro, situada na rua dr. dionísio Bentes, s/nº 
– centro – cEP: 68.280-000,faro – fone/ fax: (93)3557-1119.
recomendação nº 003/2021-MP/PJf
recomendados:  Prefeito do Município de faro e câmara Municipal de faro
assunto:  recomenda que, no prazo de até 60 (sessenta) dias, deem início as 
providências bastantes para realização de concurso público para substituição 
dos servidores temporários atualmente lotados nos órgãos públicos munici-
pais e provimento dos respectivos cargos públicos mediante concurso público.
osvaldino lima de Sousa- Promotor de Justiça

Protocolo: 670282
Portaria n.º 032/2021-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa
a dra. Elaine carvalho castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
rESolVE:
instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, objetivando ga-
rantir a tutela de interesses individuais indisponíveis, em especial quanto à 
marcação de exame para a Sra. Maria EliSaNEla SaNToS, que denuncia 
a situação de vulnerabilidade a e mal atendimento a qual a SESMa subme-
teu os idosos na vacinação no colégio Salesiano Nossa Senhora do carmo, 
nomeando para servir como Secretário o servidor EliZEU dE PaUla GUi-
MARAES JUNIOR, que deverá fiel e zelosamente cumprir as suas funções, 
determinando, desde já, as seguintes diligências:
1. autue-se esta PorTaria, juntamente com toda a documentação pertinente;
2. Encaminhe-se cópia desta PorTaria à Procuradoria-Geral de Justiça, à corregedoria-
Geral do Ministério Público e ao centro de apoio operacional da cidadania;
3. Afixe-se esta PORTARIA no local de costume, providenciando-se a remessa de 
cópia para publicação (artigo 4º, inciso Vi, da resolução n.º 23/2007-cNMP);
4. oficie-se a SESMa para providências e informações, encaminhando-se cópia da PorTaria;
após, retornem os autos conclusos a esta Presidência, para ulteriores deliberações.
Belém-Pa, 09 de junho de 2021.
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de defesa das Pessoas com deficiência,
idosos e acidentes de Trabalho de Belém

Protocolo: 670285
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 004/2021-MP/1ªPJM
o Promotor de Justiça titular do 1º cargo de Marituba, com fulcro no art. 
8º, inciso iii, da resolução nº 174/2017-cNMP e no art. 31, inciso iii, da 
resolução nº 007/2019- cPJ, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP nº 003398-025/2020 que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de Marituba, com sede na rua cláudio Barbosa da 
Silva nº 380, Marituba, Pará.
PorTaria nº 004/2021-MP/1ªPJM
objeto: Procedimento administrativo instaurado com o objetivo de adotar provi-
dências relacionadas à concretização plena do acesso à saúde da Sra. ana Maria 
dias Barbosa, que é pessoa idosa residente no município de Marituba laércio 
Guilhermino de abreu, titular do 1º cargo de Promotor de Justiça de Marituba.

Protocolo: 670288

coLÉGio de ProcUradores de JUstiÇa
acÓrdÃo N° 008/2021 – cPJ
recUrso adMiNistratiVo
Processo Nº 004/2021- cPJ (ProtocoLo Nº 23011/2020)
rEcorrENTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MÃE do rio
rEcorrida: corrEGEdoria-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico
iNTErESSada: ProMoTora dE JUSTiÇa aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro
rElaTor: ProcUrador dE JUSTiÇa Waldir MaciEira da coSTa filHo
EMENTa: rEcUrSo adMiNiSTraTiVo. dEciSÃo da corrEGEdoria-GEral 
do MiNiSTÉrio PÚBlico QUE arQUiVoU o EXPEdiENTE diSciPliNar Nº 
024/2020.NÃo rESToU coNfiGUrada iNfraÇÃo diSciPliNar Por ParTE da 
ProMoTora dE JUSTiÇa iNTErESSada. PrEliMiNar dE iNÉPcia do rEcUr-
So rEJEiTada. dEciSÃo MaNTida. rEcUrSo coNHEcido E dESProVido.
dEciSÃo: acordaM oS MEMBroS do EGrÉGio colÉGio dE ProcU-
radorES dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, Por UNaNiMidadE, PElo 
coNHEciMENTo do rEcUrSo E rEJEiÇÃo da PrEliMiNar dE iNÉPcia 
rEcUrSal. No MÉriTo, TaMBÉM Por UNaNiMidadE, PElo dESProVi-
MENTo do rEcUrSo, NoS TErMoS do VoTo do rElaTor. rEGiSTrado 
o iMPEdiMENTo doS ProcUradorES dE JUSTiÇa JorGE dE MENdoNÇa 
rocHa, GEraldo dE MENdoNÇa rocHa E Mario NoNaTo falaNGo-
la. rEGiSTrada a SUSPEiÇÃo da ProcUradora dE JUSTiÇa Maria 
TÉrcia áVila BaSToS doS SaNToS. rEGiSTrada a aBSTENÇÃo doS 
ProcUradorES dE JUSTiÇa raiMUNdo dE MENdoNÇa riBEiro alVES 
E ricardo alBUQUErQUE da SilVa.
BElÉM (Pa), 13 dE Maio dE 2021
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, em exercício
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 670359
coLÉGio de ProcUradores de JUstiÇa
acÓrdÃo N° 007/2021 – cPJ
recUrso adMiNistratiVo
Processos Nº 020/2014- cPJ (ProtocoLo Nº 28394/2014)
rEcorrENTES: HEloiSa BaPTiSTa doS SaNToS SilVa E oUTroS
rEcorrida: ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa
iNTErESSada: ProMoTora dE JUSTiÇa ociralVa dE SoUZa fariaS TaBoSa
rElaTor: ProcUrador dE JUSTiÇa HaMilToN NoGUEira SalaME
EMENTa: rEcUrSo adMiNiSTraTiVo. dEciSÃo da ProcUradoria-GE-
ral dE JUSTiÇa QUE arQUiVoU o ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar Nº 018/2017. iNocorrÊNcia dE ViolaÇÃo dE dEVErES fUN-
cioNaiS Na aTUaÇÃo da ProMoTora dE JUSTiÇa iNTErESSada. dEci-
SÃo MaNTida. rEcUrSo dESProVido.
dEciSÃo: acordaM oS MEMBroS do EGrÉGio colÉGio dE ProcUra-
dorES dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, Por UNaNiMidadE, PElo co-
NHEciMENTo E dESProViMENTo do rEcUrSo, NoS TErMoS do VoTo 
do rElaTor. rEGiSTrado o iMPEdiMENTo doS ProcUradorES dE 
JUSTiÇa MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior, cláUdio BEZErra dE 
MElo, GEraldo dE MENdoNÇa rocHa, MarcoS aNTÔNio fErrEira 
daS NEVES, adÉlio MENdES doS SaNToS, Mario NoNaTo falaNGola, 
JorGE dE MENdoNÇa rocHa, cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSci-
MENTo. rEGiSTrada a SUSPEiÇÃo doS ProcUradorES dE JUSTiÇa 
raiMUNdo dE MENdoNÇa riBEiro alVES, UBiraGilda da SilVa Pi-
MENTEl, lUiZ cESar TaVarES BiBaS, TErEZa criSTiNa BaraTa BaTiS-
Ta dE liMa E Maria TÉrcia áVila BaSToS doS SaNToS
BElÉM (Pa), 06 dE Maio dE 2021
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 670355
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

contrato nº: 04/2021
Modalidade da Licitação: dispensa de Licitação nº 03/2021
contratante: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará, 
Trav. Magno de araújo, nº 424 – Telégrafo cPNJ : 05.018.916/0001-92
contratada: dBa SUPorTE coNSUlToria lTda, inscrita no cPNJ 
14.146.778/0001-18, com sede na rodovia Br-316 Km Ed. Business 316, 
sala 303, Bairro ananindeua-Pa, cEP: 67.030-007, cidade de Belém-Pará
objeto: aquisição de 100 (cem) licenças de softwares de antivírus com 
direito a atualização e suporte remoto por 48 (quarenta e oito) meses
data da assinatura: 25/05/2021
Vigência: 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data de assinatura
Valor global: r$15.000,00 (quinze mil reais)
dotação orçamentária: 01.451.1495.8765
fonte:0101
Natureza da despesa:3390.40
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros-Procuradora Geral do MPcM

Protocolo: 670586


