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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
EXCUTIVO,MNPALDESOUTR

PROCU AD I GER L JUSTIÇA

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS EM
EXERCÍCIO, DR. MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE,
DESPACHOU NO DIA 4 DE JULHO DO CORRENTE ANO, OS SEGUINTES
PROCESSOS:
Proc: 02.2018.00003120-8.
Interessado: Ministério da Justiça - Departamento da Polícia
Federal - Superintendência Regional/AL.
Assunto: Peças informativas acerca de irregularidades nos repasses do RPPS de
Pindoba (PREVPINDOBA). Despacho: Acolho o parecer da douta Assessoria
Técnica, determinando o arquivamento dos autos, antecedido de remessa de
expediente ao Ministério da Economia (Secretaria de Previdência) para que, na
forma do art. 83, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, encaminhem-nos
representação fiscal, em caso de descumprimento dos termos de parcelamento
vicejantes dos autos (ACORDOS CADPREV NÚMEROS: 0042/2019 e
0043/2019). Remeta-se, ainda, traslado dos documentos de fls. 201 e seguintes à
Promotoria de Justiça de Maribondo, obedecidas as cautelas de estilo.
Proc: 02.2019.00002943-9.
Interessado: 12º Ofício - Procuradoria da República em Alagoas - MPF/AL.
Assunto: Requerimento de providências.
Despacho: À douta Assessoria Técnica para análise e parecer.
Proc: 1359/2019.
Interessado: Dr. Mário Augusto Soares Martins, Promotor de Justiça.
Assunto: Requerimento de providências.
Despacho: À douta Consultoria Jurídica para análise e parecer.
Proc: 1424/2019.
Interessado: Assessoria Militar desta PGJ.
Assunto: Requerendo providências
Despacho: Acolho o parecer da Consultoria Jurídica com a seguinte ementa:
“Administrativo. Pedido de Providências. Prorrogação do prazo de Contrato de
prestação de serviços de monitoramento com patrulha para o prédio do Centro de
Apoio Operacional e anexo nº 42/2018. Contrato vigente. Inexistência de previsão
de prorrogação no contrato e de classificação de serem serviços contínuos, nos
termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Pelo indeferimento. Pelo envio dos autos
ao setor requisitante para análise e procedimentos que entenderem necessárias”.
Indefiro.
Proc: 1677/2019.
Interessado: Carlos Fernando Barbosa de Araújo.
Assunto: Requerimento de aposentadoria.
Despacho: À douta Consultoria Jurídica para análise e parecer.
Proc: 1719/2019.
Interessado: Asplage – Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica.
Assunto: Encaminhamento de informações.
Despacho: Defiro. Lavre-se o ato necessário.
Proc: 1723/2019.
Interessado: Gabinete da Subdireção Geral/Poder Judiciário.
Assunto: Requerimento de providências.
Despacho: Ao Setor de Elaboração de Contratos e Convênios para informar.
Proc: 1725/2019.
Interessado: Dra. Marília Cerqueira Lima, Promotora de Justiça.
Assunto: Requerimento de providências.
Despacho: À douta Assessoria Especial desta Procuradoria Geral de Justiça.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, em Maceió, 4 de junho de 2019.
Carlos Henrique Cavalcanti Lima
Analista do Ministério Público
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA PGJ nº 374, DE 03 DE JULHO DE 2019

CONVOCAÇÃO N.º 10/2019

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS em
exercício, no uso de suas atribuições, RESOLVE designar o Dr. MARLLISSON
ANDRADE SILVA, 1º Promotor de Justiça de São Miguel dos Campos, para
responder, sem prejuízo de suas atuais funções, pela 55ª Promotoria de Justiça da
Capital, durante as férias do titular, com efeitos retroativos a 1º de julho de 2019.

			
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE ALAGOAS em exercício, em face de solicitação contida no
Memorando 62/2019 - ASPLAGE, CONVOCA, na forma do art. 9º, VI da Lei
Complementar nº 15/1996, os membros e servidores abaixo nominados para
participarem da 7ª Reunião de Análise Estratégica – RAE 2019, a ser realizada na
Sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados, no dia 8 de julho do corrente ano, às 10
horas:

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE
Procurador-Geral de Justiça em exercício
* Republicado

PORTARIA PGJ nº 375, DE 03 DE JULHO DE 2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
em exercício, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o contido no Proc.
1717/2019, RESOLVE designar a Dra. STELA VALÉRIA SOARES DE FARIAS
CAVALCANTI, 18ª Promotora de Justiça da Capital, para responder pela
Coordenação das Promotorias de Justiça da Fazenda Estadual, durante as férias
da Promotora de Justiça designada, com efeitos retroativos a 1º de julho de 2019.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE
Procurador-Geral de Justiça em exercício

* Republicado
ATO DE REMOÇÃO Nº 15/2019
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS em
exercício, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas
pelo art. 9º, inciso VI, da Lei Complementar nº15/1996, e tendo em vista o que
deliberou, por unanimidade, o Conselho Superior do Ministério Público – CSMP,
através da Resolução CSMP nº 13/2019, resolve REMOVER, por permuta, a Dra.
FAILDE SOARES FERREIRA DE MENDONÇA, titular da 24ª Promotoria de
Justiça da Capital, de 3ª entrância, para a 58ª Promotoria de Justiça da Capital, de
igual entrância.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, em Maceió, 4 de julho de
2019.
MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE
Procurador-Geral de Justiça em exercício

ATO DE REMOÇÃO Nº 16/2019

– JOSÉ ANTÔNIO MALTA MARQUES, como responsável pelo Objetivo
Estratégico 1: Melhorar o Combate ao Crime;
– HAMILTON CARNEIRO JÚNIOR, como responsável pelo Objetivo Estratégico
“Melhorar o Combate ao Crime”, para atuar nas estratégias “1.2 Combater o Crime
Organizado” e “1.6 Construir Alianças Estratégicas na Área de Combate ao Crime”;
– JOSÉ CARLOS SILVA CASTRO, como responsável pelo Objetivo Estratégico
2: Defender a Probidade na Gestão Pública;
– MARIA LUÍSA MAIA SANTOS e LUCAS SACHSIDA JUNQUEIRA
CARNEIRO, como responsável pelo Objetivo Estratégico 3: Promover a Educação
Pública de Qualidade;
– PAULO HENRIQUE CARVALHO PRADO, como responsáveis pelo Objetivo
Estratégico 4: Promover a Defesa da Saúde Pública;
– UBIRAJARA RAMOS DOS SANTOS, como responsável pelo Objetivo
Estratégico 5: Promover a Proteção da Criança e do Adolescente;
– MARLUCE FALCÃO DE OLIVEIRA, como responsável pelo Objetivo
Estratégico 6: Promover a Garantia da Cidadania Plena;
– JORGE JOSÉ TAVARES DÓRIA, como responsável pelo Objetivo Estratégico
7: Promover a Defesa do Meio Ambiente;
– MAX MARTINS DE OLIVEIRA E SILVA, como responsável pelo Objetivo
Estratégico 8: Promover a Defesa dos Direito do Consumidor;
– CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, como responsável pelo Objetivo
Estratégico 9: Melhorar a Gestão Administrativa;
- JANAÍNA RIBEIRO SOARES, como responsável pelo Objetivo Estratégico
9.3: Aprimorar a Comunicação interna e externa do Ministério Público do Estado
de Alagoas.
– IVAN DE HOLANDA MONTENEGRO, como responsável pelo Objetivo
Estratégico 10: Melhorar a Infraestrutura;
– MARCEL DE CASTRO VASCONCELOS, como responsável pelo Objetivo
Estratégico 11: Adequar os Recursos Tecnológicos;
– EDELZITO SANTOS ANDRADE, como responsável pelo Objetivo Estratégico
12: Adequar o Efetivo de Membros e de Servidores;
– LUIZ BARBOSA CARNAÚBA e CLÁUDIO JOSÉ BRANDÃO SÁ, como
responsáveis pelo Objetivo Estratégico 13: Capacitar Membros e Servidores;
– DILMA ALVEZ DE QUEIROZ, como responsável pelo Objetivo Estratégico
14: Aperfeiçoar a Política de Gestão de Pessoas; e
– JAMILLE MENDONÇA SETTON MASCARENHAS, como responsável
pelo Objetivo Estratégico 15: Adequar os Recursos e a Gestão Orçamentária e
Financeira.
– STELA VALÉRIA SOARES DE FARIAS CAVALCANTI, como responsável
pelo Objetivo Estratégico 16: Consolidar a Gestão Estratégica;
– ADRIANA GOMES MOREIRA DOS SANTOS, para representar a Corregedoria
Geral do Ministério Público, como órgão da administração superior.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, em Maceió, 4 de julho de 2019.
MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE
Procurador-Geral de Justiça em exercício
.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
ALAGOAS em exercício, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que
lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso VI, da Lei Complementar nº15/1996, e tendo
em vista o que deliberou, por unanimidade, o Conselho Superior do Ministério
Público – CSMP, através da Resolução CSMP nº 13/2019, resolve REMOVER,
por permuta, o Dr. GIVALDO DE BARROS LESSA, titular da 58ª Promotoria de
Justiça da Capital, de 3ª entrância, para a 24ª Promotoria de Justiça da Capital, de
igual entrância.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, em Maceió, 4 de julho de
2019.
MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE
Procurador-Geral de Justiça em exercício

EXCUTIVO,MNPALDESOUTR

Subprocuradoria-Geral
Administrativa Institucional
.

PROCU AD I GER L JUSTIÇA

O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS, DR. MÁRCIO
ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE, DESPACHOU, NO DIA 4 DE
JULHO DO CORRENTE ANO, OS SEGUINTES PROCESSOS:
Proc: 1542/2019
Interessado: Jonathan do Nascimento Matos – Técnico desta PGJ.
Assunto: Requerimento de diárias.
Despacho: Defere-se, à vista da informação das Diretorias de Programação e
Orçamento e a de Contabilidade e Finanças anexa. Lavre-se a portaria respectiva.
Em seguida, arquive-se.
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Proc: 1543/2019
Interessado: Jorge Antônio dos Santos – Servidor cedido.
Assunto: Requerimento de diárias.
Despacho: Defere-se, considerando o art. 1º, do Ato PGJ 1/2018, à vista da
informação das Diretorias de Programação e Orçamento e a de Contabilidade e
Finanças anexa. Lavre-se a portaria respectiva. Em seguida, arquive-se.
Proc: 1544/2019
Interessado: Jonathan do Nascimento Matos – Técnico desta PGJ.
Assunto: Requerimento de diárias.
Despacho: Defere-se, à vista da informação das Diretorias de Programação e
Orçamento e a de Contabilidade e Finanças anexa. Lavre-se a portaria respectiva.
Em seguida, arquive-se.
Proc: 1545/2019
Interessado: Jorge Antônio dos Santos – Servidor cedido.
Assunto: Requerimento de diárias.
Despacho: Defere-se, considerando o art. 1º, do Ato PGJ 1/2018, à vista da
informação das Diretorias de Programação e Orçamento e a de Contabilidade e
Finanças anexa. Lavre-se a portaria respectiva. Em seguida, arquive-se.
Proc: 1546/2019
Interessado: Jackson Costa dos Santos – Técnico desta PGJ.
Assunto: Requerimento de diárias.
Despacho: Defere-se, à vista da informação das Diretorias de Programação e
Orçamento e a de Contabilidade e Finanças anexa. Lavre-se a portaria respectiva.
Em seguida, arquive-se.
Proc: 1547/2019
Interessado: Fabrízio Malta Oliveira – Técnico desta PGJ.
Assunto: Requerimento de diárias.
Despacho: Defere-se, à vista da informação das Diretorias de Programação e
Orçamento e a de Contabilidade e Finanças anexa. Lavre-se a portaria respectiva.
Em seguida, arquive-se.
Proc: 1657/2019
Interessado: Diretor da Escola Superior do MP/AL.
Assunto: Req. Passagens aéreas e diárias.
Despacho: Em face da informação da Diretoria Geral, fl. 10, arquive-se.
Proc: 1708/2019
Interessado: Lauana Calazans Oliveira – Técncio desta PGJ.
Assunto: Requerendo concessão de férias.
Despacho: Considerando o art. 44 da Lei Ordinária Estadual nº 8.025/2018, e as
informações de fl. 3, defiro o pedido. À Diretoria de Pessoal para as providências
cabíveis. Em seguida, arquive-se.
Proc: 1709/2019
Interessado: Aurora Augusta Gomes Leite – Assessor de Procurador de Justiça
desta PGJ.
Assunto: Requerendo licença médica.
Despacho: Acolho o parecer da douta Consultoria Jurídica com seguinte
ementa: “Administrativo. Servidor Público. Licença para tratamento de saúde.
Impossibilidade de realização da perícia médica oficial do Estado de Alagoas, de
acordo com o Decreto Estadual nº 48.409/2016. Afastamento funcional inferior a
15 (quinze) dias. Possibilidade de deferimento com base nos exames laboratoriais
e atestado médico apresentado pelo requerente, conferindo interpretação conforme
a constituição (artigo 5º dos direitos fundamentais e 201, inciso I - “cobertura dos
eventos de doença” na parte que toca à Previdência Social) aos artigos 59 e 60, §3º
da Lei n.º 8.213/91 (dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social), e,
com base no princípio constitucional da igualdade, a partir da aplicação extensiva
dos artigos 85, inciso I, e 87 da Lei nº 5247/1991. Pelo deferimento”. Defiro,
sugerindo a remessa dos autos à Diretoria de Pessoal para as providências cabíveis.
Gabinete do Subprocurador-Geral Administrativo Institucional, em Maceió, 4 de
Julho de 2019.
ISADORA AGUIAR FERREIRA DA SILVA
Assessor Administrativo do Ministério Público
Gabinete do Subprocurador-Geral Administrativo Institucional
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PORTARIA SPGAI nº 672, DE 4 DE JULHO DE 2019
O
SUBPROCURADOR-GERAL
ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,
no uso de suas atribuições, e tendo em vista o contido no Proc. 1542/2019,
RESOLVE conceder em favor de JONATHAN DO NASCIMENTO MATOS,
Técnico do Ministério Público – Tecnologia da Informação, portador do CPF nº
053.548.944-76, matrícula nº 825712-4, ½ (meia) diária, no valor de R$ 90,00
(noventa reais), aplicando-se o desconto de R$ 12,53 (doze reais e cinquenta e três
centavos), por ½ (meia) diária, perfazendo um total de R$ 77,47 (setenta e sete reis
e quarenta e sete centavos), referente ao auxílio-alimentação de acordo com o Ato
PGJ nº 7/2014, em face do seu deslocamento à cidade de Junqueiro, no dia 12 de
junho do corrente ano, para realizar serviço de configuração de equipamentos de
informática na Promotoria de Justiça de Junqueiro, correndo a despesa por conta
da dotação orçamentária inclusa no Programa de Trabalho 03.122.0003.2107.0000
– Manutenção das Atividades do Ministério Público – P.O. 00259 – Manutenção
e Funcionamento da Tecnologia da Informação, Natureza de despesa: 339014 –
Diárias, pessoal civil.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE
Subprocurador-Geral Administrativo Institucional

PORTARIA SPGAI nº 673, DE 4 DE JULHO DE 2019
O
SUBPROCURADOR-GERAL
ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,
no uso de suas atribuições, e tendo em vista o contido no Proc. 1543/2019,
RESOLVE conceder em favor de JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS, motorista,
portador do CPF nº 819.469.108-72, matrícula nº 82618-2, ½ (meia) diária, no
valor de R$ 90,00 (noventa reais), aplicando-se o desconto de R$ 12,53 (doze reais
e cinquenta e três centavos), por ½ (meia) diária, perfazendo um total de R$ 77,47
(setenta e sete reis e quarenta e sete centavos), referente ao auxílio-alimentação
de acordo com o Ato PGJ nº 7/2014, em face do seu deslocamento à cidade de
Junqueiro, no dia 12 de junho do corrente ano, para realizar serviço de condução
de servidor à Promotoria de Justiça de Junqueiro, correndo a despesa por conta da
dotação orçamentária inclusa no Programa de Trabalho 03.122.0003.2107. 0000
– Manutenção das Atividades do Ministério Público – P.O. 00259 – Manutenção
e Funcionamento da Tecnologia da Informação, Natureza de despesa: 339014 –
Diárias, pessoal civil.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE
Subprocurador-Geral Administrativo Institucional

PORTARIA SPGAI nº 674, DE 4 DE JULHO DE 2019
O
SUBPROCURADOR-GERAL
ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,
no uso de suas atribuições, e tendo em vista o contido no Proc. 1544/2019,
RESOLVE conceder em favor de JONATHAN DO NASCIMENTO MATOS,
Técnico do Ministério Público – Tecnologia da Informação, portador do CPF nº
053.548.944-76, matrícula nº 825712-4, ½ (meia) diária, no valor de R$ 90,00
(noventa reais), aplicando-se o desconto de R$ 12,53 (doze reais e cinquenta e três
centavos), por ½ (meia) diária, perfazendo um total de R$ 77,47 (setenta e sete
reis e quarenta e sete centavos), referente ao auxílio-alimentação de acordo com
o Ato PGJ nº 7/2014, em face do seu deslocamento à cidade de Traipu, no dia 13
de junho do corrente ano, para realizar serviço de configuração de equipamentos
de informática na Promotoria de Justiça de Traipu, correndo a despesa por conta
da dotação orçamentária inclusa no Programa de Trabalho 03.122.0003.2107.0000
– Manutenção das Atividades do Ministério Público – P.O. 00259 – Manutenção
e Funcionamento da Tecnologia da Informação, Natureza de despesa: 339014 –
Diárias, pessoal civil.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE
Subprocurador-Geral Administrativo Institucional
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PORTARIA SPGAI nº 675, DE 4 DE JULHO DE 2019
O
SUBPROCURADOR-GERAL
ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,
no uso de suas atribuições, e tendo em vista o contido no Proc. 1545/2019,
RESOLVE conceder em favor de JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS, motorista,
portador do CPF nº 819.469.108-72, matrícula nº 82618-2, ½ (meia) diária, no
valor de R$ 90,00 (noventa reais), aplicando-se o desconto de R$ 12,53 (doze reais
e cinquenta e três centavos), por ½ (meia) diária, perfazendo um total de R$ 77,47
(setenta e sete reis e quarenta e sete centavos), referente ao auxílio-alimentação
de acordo com o Ato PGJ nº 7/2014, em face do seu deslocamento à cidade de
Traipu, no dia 13 de junho do corrente ano, para realizar serviço de condução
de servidor à Promotoria de Justiça de Traipu, correndo a despesa por conta da
dotação orçamentária inclusa no Programa de Trabalho 03.122.0003.2107. 0000
– Manutenção das Atividades do Ministério Público – P.O. 00259 – Manutenção
e Funcionamento da Tecnologia da Informação, Natureza de despesa: 339014 –
Diárias, pessoal civil.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE
Subprocurador-Geral Administrativo Institucional

PORTARIA SPGAI nº 676, DE 4 DE JULHO DE 2019
O
SUBPROCURADOR-GERAL
ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,
no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Proc. 1546/2019, RESOLVE
conceder em favor de JACKSON COSTA DOS SANTOS, Técnico do Ministério
Público, portador de CPF nº 053.364.864-50, matrícula nº 825502-4, 2 (duas) meias
diárias, no valor unitário de R$ 90,00 (noventa reais), aplicando-se o desconto de
R$ 12,53 (doze reais e cinquenta e três centavos), por ½ (meia) diária, referente
ao auxílio-alimentação de acordo com o Ato PGJ nº 7/2014, perfazendo um total
de R$ 154,94 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), em
face do seu deslocamento às cidades de São Luiz do Quitunde, Coruripe e São
Miguel dos Campos, nos dias 17 e 19 de junho do corrente ano, respectivamente,
a serviço da Diretoria de Tecnologia da Informação, correndo a despesa por conta
da dotação orçamentária inclusa no Programa de Trabalho 03.122.0003.2107. 0000
– Manutenção das Atividades do Ministério Público, Natureza de despesa: 339014
– Diárias, pessoal civil.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE
Subprocurador-Geral Administrativo Institucional

.
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Colégio de Procuradores de Justiça
EXCUTIVO,MNPALDESOUTR

PROCU AD I GER L JUSTIÇA

Nota Declaratória
Declaro aos senhores Procuradores de Justiça e ao público em geral
que, tendo em vista a realização da 3ª Reunião Extraordinária do Colégio de
Procuradores de Justiça, ocorrida no dia 3 de julho de 2019, que antecipou a
matéria a ser apreciada na sessão ordinária do dia 5 de julho de 2019, a 7ª reunião
ordinária do órgão colegiado será realizada em 12 de julho de 2019.
		
Maceió, 4 de julho de 2019.
Márcio Roberto Tenório de Albuquerque
Procurador-Geral de Justiça em exercício
.

.

Conselho Superior do Ministério Público
EXCUTIVO,MNPALDESOUTR

PROCU AD I GER L JUSTIÇA

RESOLUÇÃO CSMP Nº 13/2019
ova, por unanimidade, o pedido de remoção por permuta
dos Promotores de Justiça Failde Soares Ferreira
de Mendonça, titular da 24ª Promotoria de Justiça
da Capital e Givaldo de Barros Lessa, titular da 58ª
Promotoria de Justiça da Capital, ambas de 3ª entrância.
O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
ALAGOAS, em sua 16ª Reunião Ordinária do ano de 2019, fulcrado no artigo
14, inciso V, da Lei Complementar estadual nº 15/1996, RESOLVE aprovar, por
unanimidade, o pedido de remoção por permuta dos Promotores de Justiça Failde
Soares Ferreira de Mendonça, titular da 24ª Promotoria de Justiça da Capital e
Givaldo de Barros Lessa, titular da 58ª Promotoria de Justiça da Capital, ambas
de 3ª entrância.
Sala dos Órgãos Colegiados, em 4 de julho de 2019
Conselheiro MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE
Presidente em exercício
Conselheiro - GERALDO MAGELA BARBOSA PIRAUÁ
Conselheiro – LUIZ BARBOSA CARNAÚBA
Conselheiro WALBER JOSÉ VALENTE DE LIMA
Conselheiro EDUARDO TAVARES MENDES
EDELZITO SANTOS ANDRADE
Promotor de Justiça
Secretário do Conselho Superior do Ministério Público ad hoc

PORTARIA SPGAI nº 677, DE 4 DE JULHO DE 2019
O
SUBPROCURADOR-GERAL
ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,
no uso de suas atribuições, e tendo em vista o contido no Proc. 1547/2019,
RESOLVE conceder em favor de FABRÍZIO MALTA OLIVEIRA, Técnico do
Ministério Público – Tecnologia da Informação, portador do CPF nº 110.852.87750, matrícula nº 825493-1, 2 (duas) meias diárias, no valor unitário de R$ 90,00
(noventa reais), aplicando-se o desconto de R$ 12,53 (doze reais e cinquenta e três
centavos), por ½ (meia) diária, referente ao auxílio-alimentação de acordo com o
Ato PGJ nº 7/2014, perfazendo um total de R$ 154,94 (cento e cinquenta e quatro
reais e noventa e quatro centavos), em face do seu deslocamento às cidades de
São Luiz do Quitunde, Coruripe e São Miguel dos Campos, nos dias 17 e 19 de
junho do corrente ano, respectivamente, para realizar serviço de configuração de
equipamentos de informática, correndo a despesa por conta da dotação orçamentária
inclusa no Programa de Trabalho 03.122.0003.2107. 0000 – Manutenção das
Atividades do Ministério Público – P.O. 00259 – Manutenção e Funcionamento da
Tecnologia da Informação, Natureza de despesa: 339014 – Diárias, pessoal civil.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE
Subprocurador-Geral Administrativo Institucional

ATO CSMP N.º 1/2019
O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no Processo PGJ/Al
2188/2018, resolve HOMOLOGAR o resultado do Processo Seletivo Público para
Provimento de Vagas e Formação de Quadro de Reserva de Estagiários de Diversas
Áreas do Ministério Público de Alagoas.
Maceió, 4 de julho de 2019
Conselheiro MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE
Presidente em exercício
Conselheiro - GERALDO MAGELA BARBOSA PIRAUÁ
Conselheiro – LUIZ BARBOSA CARNAÚBA
Conselheiro WALBER JOSÉ VALENTE DE LIMA
Conselheiro EDUARDO TAVARES MENDES
EDELZITO SANTOS ANDRADE
Promotor de Justiça
Secretário do Conselho Superior do Ministério Público ad hoc
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Promotorias de Justiça
EXCUTIVO,MNPALDESOUTR

PROCU AD I GER L JUSTIÇA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
3ª Promotoria de Justiça de Penedo
PORTARIA nº PA 01/2019
A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PENEDO – DEFESA DA CIDADANIA,
por seu Promotor Titular infrafirmado, no uso de suas atribuições, principalmente
as que promanam dos Arts. 129, III da CF/88; Art. 6º, I, da Lei Complementar
Estadual 15/96; e Art. 26, I da Lei Federal 8.625/93,
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 176/2019, datado de 3 de julho de 2019,
dando conta da “iminência de surto de dengue” na Comarca de Penedo e que
“convoca o engajamento da sociedade civil organizada no intuito de combater a
moléstia”;
CONSIDERANDO que eventual epidemia de dengue pelo seu potencial ofensivo à
saúde e à vida poderá ocasionar sofrimento físico, mental e até o óbito de cidadãos
penedenses;
CONSIDERANDO que tal fato da natureza tem por consequência lógica ser um
fato jurídico pelos seus efeitos sobre a saúde e a vida, estando portanto o Ente
Político através de seus Órgãos preventivos e repressivos com o dever de debelá-lo;
CONSIDERANDO que surto endêmico na Cidade de Penedo poderá ampliar-se
para Povoados locais e Municípios vizinhos tornando a Unidade Política Estadual
sob comento foco de epidemia como em antanho ocorreu no Estado de Alagoas;
CONSIDERANDO a Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017 (CNMP),
disciplinadora da instauração e tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento
Administrativo,
RESOLVE
Instaurar Procedimento Administrativo nº 09.2019.00001091-7, com fundamento
no art. 26, I da Lei Federal 8.625/93 e no Art. 8º,I da Resolução nº 174, de 4 de
julho de 2017(CNMP), visando acompanhar a campanha de combate ao aedis
egyptis em face de evidência de surto de dengue na Comarca de Penedo, para o
que DETERMINA:
1. Autuação da presente Portaria em Livro próprio desta Promotoria, efetuandose as anotações exigidas no Art. 1º, §§ 5º e 6º da Resolução 01/96 do Conselho
Superior do Ministério Público de Alagoas;
2. Expedição de ofício ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, encaminhandolhe cópia do instrumento inaugural, solicitando a sua
publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas, conforme orientação do Art. 9º
da Resolução nº 174, de 04 de Julho de 2017.
Penedo, Al, 03 de julho de 2019
ELÁDIO PACHECO ESTRELA
Promotor de Justiça
Matrícula MPAL 69124-0
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
Promotoria de Justiça de Piaçabuçu/AL
MP n.º 09.2019.00001090-6
PORTARIA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS, através do Promotor
de Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o contido no artigo 127, da Constituição Federal Brasileira,
que atribui ao Ministério Público o caráter de instituição permanente, essencial
a função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que é uma das funções institucionais do Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art.
129, III, da CF/88, regulamentado pelo art. 25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/93);
CONSIDERANDO que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”,
entendido esse como o “conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as
suas formas” (art. 225 caput da CF/88 e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a
preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO que o acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento
e o destino final dos resíduos sólidos domésticos, industriais e hospitalares devem
processar-se em condições que não tragam malefícios ou inconvenientes à saúde,
ao bem-estar e ao meio ambiente;
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CONSIDERANDO que a legislação vigente (Constituição Federal, art. 225, IV;
art. 10 da Lei nº 6.938/81; Decreto nº 99.274/90; Resoluções CONAMA nº 001/86,
009/87 e 237/97 e Lei nº 12.305/2010) exige o licenciamento ambiental pelo órgão
competente para a instalação de unidades de tratamento e de destino final dos
resíduos, bem como para a remediação de áreas de lixões encerrados;
CONSIDERANDO a condição do Ministério Público como legitimado a
movimentar o Poder Judiciário com vista à obtenção dos provimentos judiciais
necessários à tutela dos valores, interesses e direitos da coletividade, inclusive do
meio ambiente, bem universal de propriedade e uso comum do povo (arts. 127 e
129, II e III, da CF);
CONSIDERANDO que o não cumprimento da legislação ambiental, bem como
a falta de adequado gerenciamento municipal dos resíduos sólidos urbanos,
provocam poluição e risco ao meio ambiente, ensejando o surgimento de vetores
transmissores de doenças infectocontagiosas;
CONSIDERANDO que o poder público, além do setor empresarial e da
coletividade, é responsável pela efetividade das ações voltadas para assegurar a
observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos;
CONSIDERANDO que a municipalidade está obrigada a elaborar e submeter
ao órgão ambiental competente, para licenciamento, o Plano de Recuperação e
Remediação da Área Degradada de lixão encerrado;
CONSIDERANDO o recebimento, nesta Promotoria de Justiça de Piaçabuçu, do
ofício circular nº CG/PGJ 001/2018, de 13 de junho de 2018, oriundo da Chefia
de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça de Alagoas, dando conta de acordo
de não-persecução penal celebrado nos autos do Procedimento Investigatório
nº 03/2017-PGJ, em que, dentre outras questões, foi assumido pelo Prefeito do
Município de Piaçabuçu o compromisso de firmar, no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta – TAC - com a Promotoria
de Justiça local relativamente ao encerramento do “lixão” do Município de
Piaçabuçu, especificamente no que se refere à recuperação da área degrada no
prazo máximo de 5 (cinco) anos e promover a efetivação das políticas públicas de
que a trata a Lei nº 12.305/2010;
RESOLVE:
a) instaurar Procedimento Administrativo, nos termos do art. 8º, incisos I e II, da
Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, para fins de
fiscalização dos termos do TAC, bem como a elaboração do Plano de Recuperação
de Área Degradada – PRAD -, referente ao local onde funcionava o antigo lixão da
cidade, ora encerrado, bem como para implantar sistema de coleta seletiva de lixo
e assistência aos catadores de lixo, se houver, atendendo aos comandos da Lei n°
12.305/2010 e do Decreto n° 7.404/2010, no município de Piaçabuçu/AL;
b) determinar as seguintes providências: b.1) autue-se e registre-se a presente
portaria; b.2) junte-se aos autos o referido TAC; b.3) oficie-se ao Município para
envio das providências já realizadas b.4) o envio de cópia desta portaria para
publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas. Cumpra-se.
Piaçabuçu/AL, 03 de julho de 2019.
Thiago Riff Narciso
Promotor de Justiça

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS, representado neste ato
pelo Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Piaçabuçu, Dr.
Thiago Riff Narciso, e o Município de Piaçabuçu/AL, representado nesta ato pelo
Prefeito Municipal, Sr. Djalma Guttemberg Siqueira Breda, com fulcro no art. 5°,
§ 6°, da Lei n° 7.347/85, art. 14 da Resolução nº 23/2017, do CNMP, e art. 784, IV,
do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), e:
CONSIDERANDO que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”,
entendido esse como o “conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as
suas formas” (art. 225 caput da CF/88 e art. 3º, I, da Lei nº 6938/81);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a
preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO que o acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento
e o destino final dos resíduos sólidos domésticos, industriais e hospitalares devem
processar-se em condições que não tragam malefícios ou inconvenientes à saúde,
ao bem-estar e ao meio ambiente;
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CONSIDERANDO que a legislação vigente (Constituição Federal, art. 225, IV;
art. 10 da Lei nº 6.938/81; Decreto nº 99.274/90; Resoluções CONAMA nº 001/86,
009/87 e 237/97 e Lei nº 12.305/2010) exige o licenciamento ambiental pelo órgão
competente para a instalação de unidades de tratamento e de destino final dos
resíduos, bem como para a remediação de áreas de lixões encerrados;
CONSIDERANDO a condição do Ministério Público como legitimado a
movimentar o Poder Judiciário com vista à obtenção dos provimentos judiciais
necessários à tutela dos valores, interesses e direitos da coletividade, inclusive do
meio ambiente, bem universal de propriedade e uso comum do povo (arts. 127 e
129, II e III, da CF);
CONSIDERANDO que o não cumprimento da legislação ambiental, bem como
a falta de adequado gerenciamento municipal dos resíduos sólidos urbanos,
provocam poluição e risco ao meio ambiente, ensejando o surgimento de vetores
transmissores de doenças infectocontagiosas;
CONSIDERANDO que o poder público, além do setor empresarial e da
coletividade, é responsável pela efetividade das ações voltadas para assegurar a
observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos;
CONSIDERANDO que a municipalidade está obrigada a elaborar e submeter
ao órgão ambiental competente, para licenciamento, o Plano de Recuperação e
Remediação da Área Degradada de lixão encerrado;
RESOLVEM:
Celebrar o presente Termo de Compromisso com o objetivo de viabilizar a
elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD -, referente
ao local aonde funcionava o antigo lixão da cidade, ora encerrado, bem como
para implantar sistema de coleta seletiva de lixo e assistência aos catadores de
lixo, se houver, atendendo aos comandos da Lei n° 12.305/2010 e do Decreto n°
7.404/2010, no município de Piaçabuçu/AL, mediante os seguintes termos:
CLÁUSULA 1ª: O Município obriga-se a, no prazo de 90 (noventa) dias, contratar
profissionais técnicos habilitados para elaboração de Plano de Recuperação de
Área Degradada (PRAD) aonde funcionava o antigo lixão encerrado, e no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, a apresentar o PRAD ao IMA, para licenciamento;
Parágrafo Único: O Município compromissário assume a obrigação de, logo após
a obtenção da licença ambiental dada pelo IMA, iniciar a execução do projeto de
recuperação ambiental da área que antes servia como depósito de lixo (“lixão”), e
concluir a recuperação no prazo total de 05 (cinco) anos;
CLÁUSULA 2ª: O município obriga-se a, no prazo de 90 (noventa) dias, dar início
à implementação, por meio de Lei Municipal, da coleta seletiva dos resíduos, com
vistas ao reaproveitamento e reciclagem dos resíduos sólidos.
Parágrafo Primeiro: A coleta seletiva deverá ser implementada combinando a
coleta porta a porta com pontos de entrega voluntária – PEV.
Parágrafo Segundo: A coleta seletiva será implementada de forma progressiva
iniciando até atingir a plenitude do território do município, conforme estabelecido
na lei municipal.
CLÁUSULA 3ª: O município obriga-se a incentivar a participação de cooperativas
ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
formadas por pessoas físicas de baixa renda, na forma da lei municipal, por meio de
incentivos fiscais e outros benefícios que propiciem a sua constituição regularizada.
Parágrafo Primeiro: Deverá, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da
assinatura do presente termo, cadastrar os catadores que atuam na área do lixão,
realizando avaliação socioeconômica dos mesmos para verificar o grau de
dependência que exercem em relação à atividade de catação, por meio da Secretaria
Municipal de Ação Social ou equivalente.
Parágrafo Segundo: Deverá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data da assinatura do presente termo, incentivar a organização de cooperativas de
catadores, aptas a realizar a triagem dos materiais passíveis de reciclagem, a fim
de que possam comercializá-los para as unidades de transformação, organizando e
fortalecendo classe e garantindo uma fonte digna de trabalho e renda aos catadores,
além do reaproveitamento dos materiais recicláveis, contribuindo assim para um
meio ambiente sustentável.
Parágrafo Terceiro: Inserir os catadores que atuam na área do lixão, nos programas
assistenciais e de saúde que visem à inclusão social e à cidadania (Bolsa Família,
Programa de Erradicação de Trabalho Infantil, etc), por meio da Assistência Social
e da Secretaria Municipal de Saúde; inclusive com a obrigação do Município
de incluir crianças e adolescentes em programas de ressocialização, bem como
inserção no sistema municipal de educação formal e programas sociais destinados
aos mesmos.
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CLÁUSULA 4ª: O município obriga-se a, no prazo de 90 (noventa) dias, elaborar
e executar campanha permanente de educação ambiental junto à população,
apresentando informações sobre a importância do adequado serviço de coleta,
transporte e disposição dos resíduos sólidos, bem como seus impactos ao meio
ambiente, contribuindo assim para construção de valores sociais e atitudes voltadas
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à
sadia qualidade de vida, conforme dispõe a Lei 9.795/99 (Lei da Política Nacional
de Educação Ambiental), bem como da responsabilidade quanto a não geração,
redução, reutilização, reciclagem dos resíduos sólidos.
CLÁUSULA 5ª: Este compromisso produzirá efeitos legais a partir desta data,
tendo eficácia de título executivo extrajudicial, na forma do art. 5º, §6º, da Lei nº
7.347/85 e art. 784, IV, do Novo Código de Processo Civil.
CLÁUSULA 6ª: Eventual descumprimento total ou parcial, de quaisquer das
obrigações aqui assumidas, por parte do COMPROMISSÁRIO, nas condições
e prazos estipulados no presente Termo, autoriza a aplicação de CLÁUSULA
PENAL representada por multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme prevê
o art. 11 da Lei 7.347/85.
Parágrafo único: O valor será acrescido de juros e correção monetária, enquanto
constituído em mora, até que seja cumprida totalmente a obrigação e será destinado
a qualquer dos fundos legalmente criados, ou revertido, por termo de ajuste, a
projetos ambientais locais.
CLÁUSULA 7ª: Município compromissário reconhece que a inadimplência das
obrigações assumidas neste acordo importarão, além da execução do valor da multa
diária, na propositura de ação de execução das obrigações de fazer e não fazer, sem
prejuízo das pertinentes ações de responsabilização;
CLÁUSULA 8ª : O descumprimento injustificado por parte do município de
qualquer das cláusulas do presente TAC, seja parcial ou total, constitui o gestor, ou
seja, o Prefeito constitucional, em MORA, nas ações de improbidade administrativa
e criminais respectivas;
Parágrafo único: O presente termo de compromisso de ajustamento de conduta
tem eficácia de título executivo extrajudicial, com reconhecimento de sua certeza
e liquidez, podendo ser executado imediatamente após o vencimento dos prazos
avençados, independentemente de qualquer notificação;
Por estarem assim comprometidos, firmam o presente Termo de Ajustamento de
Conduta, em duas vias de igual teor e forma, com o mesmo referendado pelo
Ministério Público, na tutela de direitos difusos e coletivos da comunidade de
Piaçabuçu/AL, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.
Piaçabuçu/AL, 03 de julho de 2019.
Thiago Riff Narciso
Promotor de Justiça
Djalma Guttemberg Siqueira Breda
Prefeito do Município de Piaçabuçu

