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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

RESOLUÇÃO nº 13/2020/PGJ
Regula o acesso e o trânsito de pessoas nas dependências dos prédios do Ministério 
Público do Estado de Rondônia, definindo questões relativas a segurança e vigilância.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o que dispõem as normas do Ministério Público do Estado de Rondônia 
sobre o serviço e o exercício da função de Segurança Institucional;
CONSIDERANDO o deliberado pelo Colégio de Procuradores, na 426ª Sessão 
Extraordinária, realizada em 25/6/2020, que tratou de recurso contra Resolução anterior 
sobre questões relativas à OAB;
CONSIDERANDO a necessidade de adequações e atualização da atual Resolução nº 
17/2006-PGJ;
CONSIDERANDO o disciplinado na Resolução do CNMP nº 156, de 13 de dezembro 
de 2016, que institui a Política de Segurança Institucional e o Sistema Nacional de 
Segurança Institucional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas de acesso e trânsito de pessoas 
nas dependências dos prédios do Ministério Público do Estado de Rondônia – MPRO;
RESOLVE:
Art. 1º No acesso aos prédios do Ministério Público do Estado de Rondônia, é obrigatório, 
aos servidores e estagiários, o uso do crachá, que deverá estar fixado em local visível 
do vestuário, e aos membros da Instituição, a carteira de identidade funcional, quando 
solicitada.
§1º O crachá e/ou a carteira de identidade funcional deverão ser apresentados sempre 
que solicitados pela equipe da Segurança Institucional, visando à identificação do 
servidor, estagiário ou membro.
§2º O porte da carteira de identidade funcional é obrigatório para todos os integrantes, 
quando em atividade profissional.
Art. 2º O acesso do público externo e de prestadores de serviços será, obrigatoriamente, 
pela entrada principal do prédio, após a devida identificação na Recepção, inclusive 
com registro fotográfico e cadastramento de seus dados em Sistema Informatizado de 
Controle de Identificação.
§ 1º Quando autorizado o ingresso das pessoas descritas no caput deste artigo, será 
fornecido um cartão numerado para acesso às catracas de controle de fluxo, bem como 
adesivo indicativo do andar a ser visitado, que deverá ser fixado na parte superior do 
vestuário durante toda sua permanência nas dependências do prédio.
§ 2º A Recepção se encarregará de orientar o público externo sobre como proceder 
para localizar o setor ou servidor(a)/membro procurado nas dependências dos prédios 
do MPRO.
§ 3º O Serviço de Segurança Institucional deverá certificar-se, sempre que necessário, 
de que a pessoa se dirigiu ao local declarado.
§ 4º O cartão de acesso às catracas deverá ser depositado pelo usuário/visitante na urna 
do mencionado equipamento por ocasião da saída do prédio.
§ 5º Quando não for possível o recebimento de material pela Recepção, devido à sua 
natureza ou volume, essa atividade poderá ser realizada no pátio interno do prédio. Nesse 
caso, deverá ser observado o que for disciplinado em ato da Procuradoria-Geral de 
Justiça sobre os procedimentos para acesso ao edifício-sede, com objetivo de prestar 
serviços, transportar, carregar e descarregar materiais ou bens patrimoniais.
§ 6º Os servidores/empregados das entidades de classe dos integrantes do MPRO 
deverão requerer junto à Gerência de Recursos Humanos-GRH o cartão de acesso às 
catracas, além de estarem de posse de crachá da entidade que representam.
§ 7º Os empregados terceirizados, para ingressarem nos prédios do MPRO, estão 
dispensados do uso do adesivo de identificação de visitante, porém ficam 
obrigados a utilizar crachá próprio da empresa, contendo nome da empresa, nome 
do empregado(a), função e fotografia.
§ 8º Aos empregados terceirizados serão disponibilizados pelo MPRO cartão pessoal 
e intransferível para acesso às catracas de controle de fluxo, mediante termo de 
responsabilidade, com devolução obrigatória à Seção de Segurança quando do seu 
desligamento da empresa, sob pena de responsabilidade.
§ 9º Aos visitantes relacionados nos incisos deste parágrafo será fornecido cartão 
de acesso às catracas de controle de fluxo, porém não serão submetidos à porta 
giratória detectora de metal:
I – Autoridades cuja visita tenha sido previamente agendada por Membros da Instituição, 
desde que informado com antecedência na Recepção;
II – Autoridades notórias pertencentes à União, Estado ou Município;
III – Pessoas ou familiares acompanhados de Membros do MPRO;
IV – Vigilantes das equipes dos carros fortes que prestam serviço às instituições financeiras 
que operam no prédio, após verificação pelo Gabinete de Segurança Institucional.
§ 10. Aos advogados, peritos e militares fardados ou à paisana, após prévia identificação 
e cadastro, serão fornecidos adesivo de indicação de andar e cartão de acesso às 
catracas para controle de fluxo e permitida a entrada pela porta giratória detectora de 
metal.
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§ 11. As gestantes e as pessoas em cadeira de rodas não serão submetidas à porta giratória detectora de metal, sendo essa inspeção 
feita por meio de equipamento manual.
Art. 3º O cadastro de visitantes em sistema informatizado deverá conter, no mínimo: fotografia atualizada; hora de entrada; nome 
completo; número do documento de identificação, com órgão expedidor e Unidade Federativa; motivo da visita; local ou pessoa visitada e 
hora de saída.
Art. 4º É vedado o acesso de pessoas estranhas à Instituição às dependências internas do prédio-sede do Ministério Público, 
exclusivamente, para fazer uso dos Postos de Atendimento e/ou caixas eletrônicos.
Art. 5º As pessoas que portarem bolsas, pastas ou sacolas contendo objetos que acionem o sistema de detecção de metal somente poderão 
ingressar no prédio com aquelas se autorizarem sua verificação pelo Serviço de Segurança Institucional.
Art. 6º As autoridades policiais, civis ou militares fora de serviço, e as pessoas que possuírem porte de arma de fogo, na forma da lei, 
ao ingressarem nas dependências do prédio-sede da Instituição, deverão recolher suas armas em local próprio, seguro e monitorado, 
mediante cautela, retirando-as na saída, exceto nos casos em que Membro da Instituição autorizar a entrada da pessoa armada, 
devendo o serviço de Segurança Institucional fazer constar o ocorrido em Relatório de Segurança.
Parágrafo único. No caso de ocorrência de porte ilegal de armas, o Serviço de Segurança Institucional deverá adotar as providências 
estabelecidas na legislação em vigor.
Art. 7º A presença e as atitudes de crianças e adolescentes nas dependências do Ministério Público serão de inteira responsabilidade 
de seus pais ou responsáveis.
Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário, especialmente a 
Resolução nº 17/2006-PGJ.
Art. 9º Os casos omissos referentes ao ingresso e ao trânsito de pessoas nas unidades do Ministério Público serão resolvidos, 
na Capital, pelo Secretário-Geral, e no interior, pelo(a) Coordenador(a) de Promotorias, ouvida, quando necessário, a Seção de 
Segurança.
Porto Velho, 23 de julho de 2020.
ALUILDO DE OLIVEIRA LEITE
Procurador-Geral de Justiça

 
Documento assinado eletronicamente por Aluildo De Oliveira Leite, Procurador-Geral de Justiça, em 24/07/2020, às 21:22, 
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0593926 e o código CRC 9D9A2A09.

PORTARIA nº 772/PGJ
23 de julho de 2020
Estabelece providências quanto ao acesso e trânsito de pessoas no prédio-sede do Ministério Público do Estado de Rondônia para 
prestação de serviços, recebimento ou entrega de bens materiais e/ou patrimoniais.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais contidas no artigo 8º, inciso I, c/c artigo 45, inciso I, item 40, 
da Lei Complementar nº 93, de 3 de novembro de 1993;
CONSIDERANDO recente reforma no edifício-sede do Ministério Público do Estado de Rondônia, possibilitando criação de área mais 
reservada e segura, por meio do portão da Rua Tabajara, para entrada e fluxo de pessoas visando realizar entregas e prestação de 
serviços;
CONSIDERANDO necessidade de disciplinar e dar providências quanto ao acesso e trânsito de pessoas, nas dependências da 
Instituição, para prestação de serviços, bem como para recebimento ou entrega de bens materiais e/ou patrimoniais, especificamente 
quanto ao que dispõe o parágrafo 5º do artigo 2º da Resolução nº 13/2020-PGJ, concomitante aos parágrafos 7º e 8º do mesmo artigo;
RESOLVE:
Art. 1º São recebimentos e entregas realizadas, rotineira e agilmente, por servidor de instituição parceira ou funcionário de empresa 
prestadora de serviço, com acesso pela entrada principal do edifício-sede, na Rua Jamari:
I – Volumes ou documentos postais destinados ao Setor de Protocolo, para distribuição interna, bem como entrega de correspondências 
e malotes da instituição, estes aos cuidados de funcionário dos Correios;
II – Processos e documentos destinados ao Cartório Judiciário, para distribuição às unidades internas do Ministério Público, oriundos 
das instituições do Sistema de Justiça ou de outras instituições parceiras.
Parágrafo único. A equipe de Segurança Institucional desse posto de vigilância deverá orientar funcionários ou servidores que utilizarão 
o acesso da entrada principal, pela Rua Jamari, quanto à devida identificação, mediante apresentação de crachá ou identidade funcional, 
e quanto ao estacionamento do veículo utilizado por eles, de modo a não se obstruir o fluxo regular dos demais veículos em frente ao 
edifício.
Art. 2º São recebimentos e entregas, cuja entrada e trânsito deverá ocorrer por meio do portão da Rua Tabajara, visando, principalmente, 
evitar incidentes, desordem, obstrução e transtorno aos usuários dos serviços do Ministério Público:
I – Encaminhamento de processos e documentos, pelo Cartório Judiciário, com destino às instituições do Sistema de Justiça ou de 
outras instituições parceiras;
II – Entregas e prestação de serviços de coffee-break;
III – Realização de atividades que envolvam transportar, carregar e descarregar materiais ou bens patrimoniais e utilização de ferramentas 
ou equipamentos, por servidor ou equipe interna da instituição, funcionário de empresa terceirizada ou de empresa contratada para 
prestação de serviços eventuais, cuja duração da atividade e/ou volume dos objetos ou maquinários cause inconveniência para ser 
utilizado por outro acesso ao prédio.
Parágrafo único. Recebimentos ou entregas que, devido à natureza, volume ou quantidade de itens, demandem maior tempo para 
serem finalizados, como de água mineral, por exemplo, devem ser realizados, preferencialmente, no período vespertino, tendo em vista 
ser este o período de menor fluxo de pessoas no pátio e garagem internos.
Art. 3º Todos os acessos de funcionários ou equipes externas à Instituição, descritos no artigo anterior, incisos II e III, deverão ser 
agendados, coordenados e acompanhados pela chefia responsável pelo serviço a ser prestado e/ou ao material, móvel ou equipamento 
a ser recebido ou entregue, podendo ser substituído por um servidor da unidade, designado pela chefia para esse fim.
Art. 4º O responsável da unidade que acompanhará os acessos mencionados no artigo anterior informará, previamente e em tempo 
hábil, à Seção de Segurança, para as medidas de competência daquela seção:

http://sei.mpro.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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a) A identificação dos servidores da Instituição e dos funcionários de empresas, terceirizadas ou contratadas, autorizados a ter o acesso 
programado;
b) Data e horário previstos para entrada e para saída;
c) Modelo e placa do veículo a ser utilizado;
d) Motivação e atividades programadas;
e) Área de acesso e permanência, se somente o pátio interno ou, ainda, às instalações internas do prédio, neste caso informando 
qual(is) andar(es) e sala(s).
Art. 5º Antes do início dos trabalhos, no caso de entrada e permanência devido a serviço eventual programado para ser realizado no 
interior do edifício, em dias e horários de expediente na Instituição, o representante da unidade responsável pela liberação do acesso e 
supervisão do serviço deverá acompanhar os funcionários a serem autorizados até a Recepção e providenciar cadastramento prévio à 
entrada nas instalações prediais para execução do serviço, sem deixar de atender ao que dispõe o artigo 4º, caput e alíneas.
Parágrafo único. Ainda que os funcionários da empresa prestadora do serviço tenham sido cadastrados anteriormente, é vedada a 
permissão de livre acesso destes às dependências internas do prédio sem o acompanhamento de servidor do Ministério Público, 
determinado pelo artigo 3º, e sem comunicação prévia à Seção de Segurança.
Art. 6º Caso se faça necessário acesso em dias e horários fora de expediente, o agendamento deverá ser efetuado por e-mail destinado 
à Seção de Segurança, com todas as informações requeridas, conforme artigo 4º, caput e alíneas, observando-se o disposto no artigo 3º.
Art. 7º Recebida, da unidade responsável pela liberação do acesso e supervisão do serviço, a comunicação para acesso de servidores 
da Instituição e/ou funcionários externos, a Seção de Segurança efetuará os devidos registros ou anotações, bem como adotará as 
medidas necessárias ao cumprimento dos protocolos de segurança de sua competência.
§ 1º As informações recebidas pela Seção de Segurança serão lançadas em sistema eletrônico apropriado e, sempre que necessário, 
no Relatório de Segurança relativo ao período ou ocasião do acesso agendado.
§ 2º A Seção de Segurança providenciará, especialmente em dias e horários fora de expediente, que a entrada e a saída de pessoas e 
de veículos sejam acompanhados por Segurança destacado para o correspondente posto de vigilância.
Art. 8º Os casos omissos serão decididos pelo Secretário-Geral.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ALUILDO DE OLIVEIRA LEITE
Procurador-Geral de Justiça

 
Documento assinado eletronicamente por Aluildo De Oliveira Leite, Procurador-Geral de Justiça, em 24/07/2020, às 21:22, 
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0613421 e o código CRC E404B302.

PORTARIA nº 777/PGJ
27 de julho de 2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no inc. I, do art. 45, na Lei Complementar 
Estadual nº 93/93, e ainda, o contido no Processo SEI nº 19.25.110000985.0006552/2020-97,
RESOLVE: 
DESIGNAR o Servidor FARLEY DE OLIVEIRA XAVIER, cadastro nº 44709, Analista em Geoprocessamento, para coordenar a 
Plataforma MapBiomas Alerta (MPBIOMAS) no âmbito do Ministério Público, sem prejuízo de suas atribuições.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ALUILDO DE OLIVEIRA LEITE
Procurador-Geral de Justiça

 
Documento assinado eletronicamente por Aluildo De Oliveira Leite, Procurador-Geral de Justiça, em 27/07/2020, às 14:16, 
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0614469 e o código CRC 7A2607F2.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 08/2020-PGJ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob o nº. 04.381.083/0001-67, com sede na Rua Jamary, nº. 
1555, bairro Olaria, Porto Velho/RO, neste ato representado pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Aluildo de Oliveira Leite, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa EMPRESA PEDRO ROBERTO MONTEIRO - EPP, inscrita no CNPJ n. 04.905.566/0001-
13, com sede na Rua Benjamin Constant, nº. 366, Bairro Arigolândia, nesta Capital, CEP: 76.801-200, neste ato representada pelo (a) 
Sr (a). Pedro Roberto Monteiro, brasileiro, divorciado, portador (a) da cédula de identidade nº. 132858 SSP/RO, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob o nº. 106.968.142-34, residente e domiciliado (a) na Rua Wilson Naymaier (Calama), nº. 4944, Bairro Flodoaldo 
Pontes Pinto, nesta Capital, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente contrato de prestação de 
serviços, nos termos da Lei n. 10.520/2002, Lei nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis nº. 8.883/94 e nº. 9.648/98, 
conforme Processo Licitatório n. 39/2019, Pregão Eletrônico n. 36/2019, com sessão realizada em 23/12/2019, conforme Processo SEI. 
19.25.110000997.0010007/2019-30, que fazem parte integrante deste contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Considerando a edição do Decreto Estadual n° 24.979, de 26 de abril de 2020, que manteve o Estado de Calamidade Pública em todo 
o território do Estado de Rondônia, consoante disposto no art. 1º do Decreto nº 24.887, de 20 de março de 2020, que “Declara Estado 
de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Rondônia, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo 
novo Coronavírus - COVID-19 e revoga o Decreto nº 24.871, de 16 de março de 2020;
Considerando o contido no Despacho SG 194 (0554296), “opino pela validação das propostas apresentadas pelo Departamento de Apoio 
Administrativo (DAA), assim nominadas: A) 1º momento (redução de 25%) - situação A (redução proporcional de jornada de trabalho e 
de salários em 25%); Situação B (suspensão de contratos); e Situação C (suspensão do contrato de locação de estacionamento); B) 2º 
momento, Situação A (Supressão de postos de serviço); e (a não renovação do contrato nº 005/2015-PGJ, que versa sobre locação de 

http://sei.mpro.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.mpro.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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máquinas fotocopiadoras, listado no item II desta peça; e que os dois contratos mencionados no item II tenham sua discussão no âmbito 
do comitê de sustentabilidade, razão pela recomenda-se prudência na aquisição dos serviços vertidos nos respectivos contratos); 
C) elo acolhimento das medidas propostas pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), que deverá adotar todos os esforços para 
obtenção de proposta coerente ao momento, sem acréscimo de valor e mediante aquisição de produto ou serviço de acordo com a 
demanda da Instituição”;
Considerando o consubstanciado nas Decisões PGJ 251 e 252/2020 (0555560 e 0556544), que determinou a observância do item VI, 
da Decisão DM 0052/2020-GCESS, no prazo de 30 (trinta) dias, para o cumprimento das recomendações do TCE-RO, encaminhando-
se ao respectivo órgão a comprovação dos atos praticados e demais documentos pertinentes;
Considerando a necessidade de prorrogação por mais 30 (trinta) dias, da redução de 25% dos contratos de prestação de serviços de 
limpeza, copa e vigilância, conforme Manifestação SG 20 (0566104), referendada através da Decisão PGJ 272 (0566785);
Considerando o contido na Decisão PGJ 313 0583351, que acolheu a Manifestação nº. 47 0582673, desta Secretaria-Geral, prorrogando 
por mais 30 (trinta) dias a redução de 25% dos contratos de prestação de serviços de limpeza, copa e vigilância, como medida de 
contingenciamento de despesas em decorrência dos efeitos financeiros ocasionados pela pandemia do covid-19, bem como demais 
medidas de contingenciamento essenciais para o enfrentamento da atual situação emergencial;
Considerando que, no dia 28.05.2020, houve a prorrogação da vigência da Medida Provisória retro mencionada, através do Ato nº. 44, 
do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, estendendo-se os seus legais e jurídicos efeitos até 
o final de julho de 2020;
Considerando que, além da aludida prorrogação supracitada, sobreveio a necessidade na continuidade de adoção de medidas 
preventivas e proativas em decorrência dos efeitos financeiros nos contratos administrativos que esta Instituição mantém com 
sociedades empresárias terceirizadas, bem como para que não faltem recursos necessários para as despesas ao enfrentamento e 
superação da crise e em estrita observância aos princípios da supremacia do interesse público e continuidade administrativa em prol 
da sociedade, mantendo-se a prorrogação, por mais 30 (trinta) dias, da redução de 25% dos contratos de prestação de serviços de 
limpeza, copa e vigilância e demais medidas de contingenciamento de despesas que se fizerem necessárias em decorrência dos 
efeitos financeiros provocados pela pandemia do novo coronavírus, conforme Despacho SG 340 0602365 e Decisão PGJ 464 0607567, 
proferidas nos autos n. 19.25.110001050.0003964/2020-71;
Considerando o encaminhamento de ofício às empresa de prestação de serviços profissionais de Eletricista e Auxiliar de Serviços 
Gerais, pelo Departamento de Apoio Administrativo (0612423), comunicando a redução de 25% da carga horária e salários dos 
funcionários terceirizados pelo período de 30 (trinta) dias, bem como ciência da contratada das decisões da Administração Superior 
e relatando acordo entre as partes, compreendendo o período de 13 de julho a 12 de agosto de 2020, SEI nº 0607907, às fls. 04/05;
Considerando a confecção de planilha individualizada indicando o valor a ser suprimido no Contrato nº 008/2020-PGJ, em razão da 
redução de 25%, referente a 30 dias, correspondente ao período de 13 de julho a 12 de agosto de 2020, SEI nº 0565232, às fls. 06 a 10;
O presente termo aditivo tem por objeto a redução de 25%, referente ao período de 13 de julho a 12 de agosto, contabilizando 30 (trinta) 
dias, da carga horária e salário dos funcionários, suprimindo-se o valor de R$ 1.409,32 (mil quatrocentos e nove reais e trinta e dois 
centavos) , conforme justificativa constante nos presentes autos, em especial no Despacho SEINF 0612430.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ratificam-se, neste ato, todas as demais cláusulas e condições constantes no contrato original.
CLÁUSULA TERCEIRA
O resumo do presente termo aditivo será publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público de Rondônia, conforme preceitua a Lei nº 
8.666/93 e suas alterações.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo aditivo eletronicamente, para um só efeito, diante de 02 (duas) testemunhas.
Porto Velho/RO, 27 de julho de 2020.
ALUILDO DE OLIVEIRA LEITE
Procurador-Geral de Justiça
CONTRATANTE
PEDRO ROBERTO MONTEIRO
Representante Legal
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
João Henrique Alves Rodrigues
Cad. 5247-5
Fabiana Cristovam Lima
Cad. 4461-2

 
Documento assinado eletronicamente por João Henrique Alves Rodrigues, Assessor Jurídico, em 27/07/2020, às 14:31, 
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0614893 e o código CRC 5A2CDD51.

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

PORTARIA nº 139/SPGJ
28 de julho de 2020
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido no Processo SEI nº 
19.25.110000955.0006270/2020-89,
RESOLVE:
CONVALIDAR o afastamento da servidora JÉSSICA PAULA VEIGA, cadastro nº 4416-9, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar do 
Ministério Público e do cargo comissionado de Assessor Jurídico, ocorrido no período de 13 a 20.07.2020, como licença luto, em razão 
do falecimento da sua genitora, com fulcro no art. 2º, IV, “b”, da Resolução n° 026/2012-PGJ.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
OSVALDO LUIZ DE ARAUJO
Subprocurador-Geral de Justiça

http://sei.mpro.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Documento assinado eletronicamente por Osvaldo Luiz De Araujo, Subprocurador-Geral de Justiça, em 28/07/2020, às 10:42, 
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0615516 e o código CRC C503168A.

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Portaria nº 1009
24 de julho de 2020
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 99, 
de 28.01.10, e no processo n. 19.25.110001104.0006558/2020-61,
I – CONCEDE licença especial ao Promotor de Justiça ADILSON DONIZETI DE OLIVEIRA, cadastro n. 21445, conforme segue:

Referência Dias
Art. 131, II da LC. 93/93 27 a 31.07.2020

II – DESIGNA, sem prejuízo de suas funções, o Promotor de Justiça ALEXANDRE JÉSUS DE QUEIROZ SANTIAGO, cadastro n. 
21390, para atuar na 20ª Promotoria de Justiça da Capital, no período acima mencionado.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CLÁUDIO WOLFF HARGER
Corregedor-Geral

 
Documento assinado eletronicamente por Claudio Wolff Harger, Corregedor-Geral, em 27/07/2020, às 17:24, conforme art. 1º, 
III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0613946 e o código CRC 837410E1.

Portaria nº 1010
24 de julho de 2020
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 99, 
de 28.01.2010, e no Feito n. 19.25.110000946.0005909/2020-56,
I - SUSPENDE, a pedido, as férias concedidas ao Promotor de Justiça TIAGO CADORE, cadastro n. 2182-4, no período de 03 a 
12.08.2020, por meio da Portaria n. 877/2020-CGMP.
II - REVOGA a designação da Promotora de Justiça Substituta TEREZA DE FREITAS MAIA COTTA, cadastro n. 2186-1, para atuar na 
3ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, no período acima mencionado, por meio da Portaria n. 877/2020-CGMP.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CLÁUDIO WOLFF HARGER
Corregedor-Geral

 
Documento assinado eletronicamente por Claudio Wolff Harger, Corregedor-Geral, em 27/07/2020, às 17:24, conforme art. 1º, 
III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0614105 e o código CRC 9203408E.

Portaria nº 1011
27 de julho de 2020
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 99, 
de 28.01.2010, e no Feito n. 19.25.110000933.0006566/2020-38,
I - SUSPENDE, a pedido, as férias concedidas à Promotora de Justiça Substituta LUCILLA SOARES ZANELLA, cadastro n. 2185-8, no 
período de 10 a 29.08.2020, por meio da Portaria n. 401/2020-CGMP.
II - REVOGA as designações dos Promotores de Justiça LAÍLA DE OLIVEIRA CUNHA, cadastro n. 2182-0 e TIAGO LOPES NUNES, 
cadastro n. 2181-8, para atuarem na 8ª Promotoria de Justiça de Ariquemes, nos períodos de 10 a 14.08.2020 e de 15 29.08.2020, por 
meio das Portarias n. 986/2020-CGMP e 401/2020-CGMP, respectivamente.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CLÁUDIO WOLFF HARGER
Corregedor-Geral

 
Documento assinado eletronicamente por Claudio Wolff Harger, Corregedor-Geral, em 27/07/2020, às 17:24, conforme art. 1º, 
III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0614424 e o código CRC EE22A332.

Portaria nº 1013
27 de julho de 2020
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 123, 
de 03.02.2010, e no SEI n. 19.25.110000995.0014047/2019-47
SUSPENDE as férias concedidas ao servidor FERNANDO SOUSA PEREIRA, cadastro n. 4449-5, ocupante do cargo comissionado de 
Assistente de Promotoria de Justiça, por meio da Portaria n. 1890/2019-CGMP, no período de 03 a 22.08.2020, relativas ao período 
aquisitivo de 01.08.2019 a 31.07.2020, conforme Art. 11º da Resolução nº 07/2014-PGJ.

http://sei.mpro.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.mpro.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.mpro.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.mpro.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CLÁUDIO WOLFF HARGER
Corregedor-Geral

 
Documento assinado eletronicamente por Claudio Wolff Harger, Corregedor-Geral, em 27/07/2020, às 17:24, conforme art. 1º, 
III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0614515 e o código CRC 6258CF32.

Portaria nº 1012
27 de julho de 2020
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Resolução 
Conjunta n. 001/2020-PGJ/CGMP, 
ALTERA parcialmente a Portaria n. 1006/CG, de 24.07.2020, referente ao plantão semanal do Ministério Público nas regionais a seguir, 
do mês de AGOSTO, para fazer constar a escala conforme descrição abaixo:

ROLIM DE MOURA, SANTA LUZIA DO OESTE, NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE E ALTA FLORESTA DO OESTE
ASSISTENTE PLANTONISTA PERÍODO TELEFONE DO PLANTÃO

EXCLUI Vanderlei Bonfante Júnior 5295-0
27.07.2020 a 03.08.2020 (69)99972-4085

INCLUI Elizabeth Santos Silva Máximo 5279-1

EXCLUI Larissa Lima da Silva
5299-5

17 a 24.08.2020 (69)98408-9943
INCLUI Rafaela de Paula Almeida

5306-9

SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ E COSTA MARQUES
ASSISTENTE PLANTONISTA PERÍODO TELEFONE DO PLANTÃO

EXCLUI Cristian Riquele Helbe de Jesus 5301-2
17 a 24.08.2020 (69)98402-0521INCLUI Wender Cene Beber

5307-4

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CLÁUDIO WOLFF HARGER
Corregedor-Geral

 
Documento assinado eletronicamente por Claudio Wolff Harger, Corregedor-Geral, em 27/07/2020, às 17:24, conforme art. 1º, 
III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0614452 e o código CRC D995C6B1.

Portaria nº 1014
27 de julho de 2020
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Portaria n. 
123, de 03.02.2010, e no SEI n. 19.25.110000935.0006391/2020-24,
CONCEDE férias ao servidor RAFAEL MENDES FEITOSA, cadastro n. 44416, ocupante do cargo efetivo de Técnico Administrativo, 
lotado na 6ª Promotoria de Justiça de Cacoal, conforme Art. 2º, parágrafo 4º da Resolução nº 07/2014-PGJ e Art. 110 e 113 da Lei 
Complementar n. 68/92, conforme segue:conforme segue:

Referência Dias Abono Pecuniário
Período aquisitivo
21.10.2019 a 20.10.2020

21 a 30.10.2020 31.10 a 09.11.2020

17 a 26.02.2021 -*-

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CLÁUDIO WOLFF HARGER
Corregedor-Geral

 
Documento assinado eletronicamente por Claudio Wolff Harger, Corregedor-Geral, em 27/07/2020, às 17:24, conforme art. 1º, 
III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0614588 e o código CRC 2166D28F.

Portaria nº 1015
27 de julho de 2020
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 99, 
de 28.01.2010, e no Feito n. 19.25.110000948.0006535/2020-93,
DESIGNA, sem prejuízo de suas funções, o Promotor de Justiça MARCOS PAULO SAMPAIO RIBEIRO DA SILVA, cadastro n. 2181-6, 
para atuar na 2ª Promotoria de Justiça de Rolim de Moura, no período de 03 a 07.08.2020 revogando-se a designação da Promotora de 
Justiça CLÁUDIA MACHADO DOS SANTOS GONÇALVES, cadastro n. 2179-8, por meio do item II da Portaria n. 1005/2020-CGMP.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CLÁUDIO WOLFF HARGER
Corregedor-Geral

http://sei.mpro.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.mpro.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.mpro.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Documento assinado eletronicamente por Claudio Wolff Harger, Corregedor-Geral, em 27/07/2020, às 17:24, conforme art. 1º, 
III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0614785 e o código CRC 962584DC.

Portaria nº 1016
27 de julho de 2020
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido na Portaria n. 99, 
de 28.01.10, e no processo n. 19.25.110000947.0006590/2020-59,
I – CONCEDE licença especial ao Promotor de Justiça MARCOS GIOVANE ÁRTICO, cadastro n. 21823, conforme segue:

Referência Dias
Art. 131, II da LC. 93/93 29 a 31.07.2020

II – DESIGNA, sem prejuízo de suas funções, a Promotora de Justiça Substituta DAEANE ZULIAN DORST, cadastro n. 2185-9, para 
atuar na 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno, no período acima mencionado.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CLÁUDIO WOLFF HARGER
Corregedor-Geral

 
Documento assinado eletronicamente por Claudio Wolff Harger, Corregedor-Geral, em 27/07/2020, às 17:24, conforme art. 1º, 
III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0615073 e o código CRC D51B49F2.

Portaria nº 1017
27 de julho de 2020
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Resolução 
Conjunta n. 001/2020-PGJ/CGMP, e no feito administrativo n. 19.25.110000947.0006623/2020-50,
ALTERA, a pedido e parcialmente, a Portaria n. 1006/CG, de 24.07.2020, referente ao plantão semanal do Ministério Público na regional 
de CACOAL, PIMENTA BUENO E ESPIGÃO DO OESTE, do mês de AGOSTO, para fazer constar a escala conforme descrição abaixo:

LUCIANA ONDEI RODRIGUES 
SILVA 2179-2 PLANTONISTA PLANTONISTA SUBSTITUTO ASSISTENTE PLANTONISTA TELEFONE DO PLANTÃO

DE 27.07.2020 a 03.08.2020 -*-
Glenda Albuquerque Silva 5294-8 (69)98408-9936PARA 03 a 10.08.2020 27.07.2020 a 03.08.2020

ANDRÉ LUIZ ROCHA DE ALMEIDA 
2180-9 PLANTONISTA PLANTONISTA SUBSTITUTO ASSISTENTE PLANTONISTA TELEFONE DO PLANTÃO

DE 03 a 10.08.2020 27.07.2020 a 03.08.2020 Cristian Queiroz de Souza 5300-3
(69)98408-9936PARA 27.07.2020 a 03.08.2020 -*- Kéthelin Caroline Borgart 5294-9

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
CLÁUDIO WOLFF HARGER
Corregedor-Geral

 
Documento assinado eletronicamente por Claudio Wolff Harger, Corregedor-Geral, em 27/07/2020, às 17:24, conforme art. 1º, 
III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0615077 e o código CRC AA14B0A3.

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 

19ª Promotoria de Justiça de Porto Velho
Extrato de Portaria
EXTRATO DE PORTARIA N° 091/2020
Portaria de Instauração nº 083/2020-19ª PJ-IJ
Procedimento Administrativo de Tutela de Interesses Individuais Indisponíveis(910033) 
Data de Instauração – 28.07.2020
Feito Extrajudicial ParquetWeb n° 2020001010013647.
Objeto - acompanhar as ações dos órgãos públicos da rede de atendimento em favor da menor D.H.B.S., que supostamente se encontra 
em situação de vulnerabilidade e risco pessoal/social.
19º Promotoria de Justiça – Infância e Juventude
Dr. Willer Araujo Barbosa - Promotor de Justiça

 
Documento assinado eletronicamente por Luiz Jose Pontes Moura, Técnico do Ministério Público, em 28/07/2020, às 09:21, 
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0615354 e o código CRC C6254290.

Promotoria de Justiça de Costa Marques
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Extrato de Portaria
Procedimento Administrativo nº 24/2020-PJCM
Parquetweb nº 2020001010005200 
Promotoria de Justiça de Costa Marques
Objeto: Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pela Secretaria 
Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde para promover a realização da consulta médica de Ednai Matias da Costa;
Costa Marques, 23 de julho de 2020
Marcos Geromini Fagundes
Promotor de Justiça

 
Documento assinado eletronicamente por Jefferson Saldia Ramos, Técnico do Ministério Público, em 27/07/2020, às 15:39, 
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0614989 e o código CRC 9358191A.

Promotoria de Justiça de Costa Marques
Extrato de Portaria
Inquérito Civil Público nº 007/2020-PJCM
Parquetweb nº 2020001010001724 
Promotoria de Justiça de Costa Marques
Objeto: Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL visando apurar condutas ímprobas atribuídas à pessoa de R. V. dos R. praticas no 
exercício da função pública de delegado de polícia em Costa Marques.
Costa Marques, 20 de julho de 2020.
Marcos Geromini Fagundes
Promotor de Justiça

 
Documento assinado eletronicamente por Jefferson Saldia Ramos, Técnico do Ministério Público, em 27/07/2020, às 15:43, 
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0614991 e o código CRC 87A4C5EB.

Promotoria de Justiça de Costa Marques
Extrato de Portaria
Inquérito Civil Público nº 008/2020-PJCM
Parquetweb nº 2019001010014577 
Promotoria de Justiça de Costa Marques
Objeto: Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL visando apurar possível transporte clandestino de passageiros na linha Costa Marques 
– Forte Príncipe sem a devida autorização.
Costa Marques, 20 de julho de 2020.
Marcos Geromini Fagundes
Promotor de Justiça

 
Documento assinado eletronicamente por Jefferson Saldia Ramos, Técnico do Ministério Público, em 27/07/2020, às 15:45, 
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0615000 e o código CRC CB963B03.

Promotoria de Justiça de São Miguel do Guaporé
Extrato de Portaria
Portaria de Instauração nº 024/2020/PJ-SMG
Procedimento Administrativo Difusos e Coletivos nº 2019001010024713
Data da instauração: 8 de julho de 2020.
Promotoria: Promotoria de Justiça de São Miguel do Guaporé/RO
Promotor: Felipe Magno Silva Fonsêca
Interessado: Prefeitura de Seringueiras/RO
Objetivo: Acompanhar as providências adotadas pela ENERGISA para o fornecimento suficiente de energia elétrica no Município de 
Seringueiras/RO.
São Miguel do Guaporé/RO, 28 de julho de 2020.

 
Documento assinado eletronicamente por Salomao Osorio Filho, Chefe de Cartório do Interior, em 28/07/2020, às 08:22, 
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0615249 e o código CRC FA75DFCD.

19ª Promotoria de Justiça de Porto Velho
Extrato de Portaria
EXTRATO DE PORTARIA N° 090/2020
Portaria de Instauração nº 082/2020-19ª PJ-IJ
Procedimento Administrativo de Tutela de Interesses Individuais Indisponíveis(910033) 
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Data de Instauração – 28.07.2020
Feito Extrajudicial ParquetWeb n° 2020001010013680.
Objeto - acompanhar as ações dos órgãos públicos da rede de atendimento em favor da menor A.V.C.N., que supostamente se encontra 
em situação de vulnerabilidade e risco pessoal/social.
19º Promotoria de Justiça – Infância e Juventude
Dr. Willer Araujo Barbosa - Promotor de Justiça

 
Documento assinado eletronicamente por Luiz Jose Pontes Moura, Técnico do Ministério Público, em 28/07/2020, às 08:27, 
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0615259 e o código CRC DFCA1803.

19ª Promotoria de Justiça de Porto Velho
Extrato de Portaria
EXTRATO DE PORTARIA N° 089/2020
Portaria de Instauração nº 081/2020-19ª PJ-IJ
Procedimento Administrativo de Tutela de Interesses Individuais Indisponíveis(910033) 
Data de Instauração – 28.07.2020
Feito Extrajudicial ParquetWeb n° 2020001010013679
Objeto - acompanhar as ações dos órgãos públicos da rede de atendimento em favor da menor A.E.J.D., que supostamente se encontra 
em situação de vulnerabilidade e risco pessoal/social
19º Promotoria de Justiça – Infância e Juventude
Dr. Willer Araujo Barbosa - Promotor de Justiça

 
Documento assinado eletronicamente por Luiz Jose Pontes Moura, Técnico do Ministério Público, em 28/07/2020, às 06:59, 
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0615229 e o código CRC 5F2162D5.

Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste
Extrato de Arquivamento
Feito MP/RO 2020001010011578
Data de instauração: 19/06/2020
Promotoria: 3ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste 
Promotor: Tiago Cadore
Assunto: ATUAÇÃO EXTRAJUDCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSO LICITATÓRIO n. 
035/2018 DA PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE. ARQUIVAMENTO.
Finalidade: Cientificar os interessados do arquivamento deste feito.

 
Documento assinado eletronicamente por Diogo Rodrigues Plaszezeski, Técnico do Ministério Público, em 27/07/2020, às 
14:32, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0614892 e o código CRC 744EDF2F.

SECRETARIA-GERAL 

PORTARIA nº 695/SG
27 de julho de 2020
O SECRETÁRIO-GERAL, considerando as disposições contidas no artigo 8º c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar nº 
93, de 3 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada no 
DJ/RO nº 28, de 11/02/2010, e, ainda, o contido no Processo SEI nº 19.25.110001034.0003131/2020-64,
RESOLVE:
DESLIGAR, a pedido, com fulcro no inciso II do art. 28 da Resolução nº 1/2019-CSMP, publicada no Diário do MPRO nº 98, de 
03/07/2019, a estagiária administrativa TAMILE PEREIRA DA SILVA, cadastro nº 35825, do Corpo de Estagiários do Ministério Público 
de Rondônia, com efeitos a partir de 17/03/2020.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
MARCOS VALÉRIO TESSILA DE MELO
Promotor de Justiça
Secretário-Geral

 
Documento assinado eletronicamente por Marcos Valério Tessila De Melo, Secretário Geral, em 28/07/2020, às 08:48, 
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0614474 e o código CRC 7AD217CD.

PORTARIA nº 696/SG
27 de julho de 2020
O SECRETÁRIO-GERAL, considerando as disposições contidas no artigo 8º c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar nº 
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93, de 3 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada no 
DJ/RO nº 28, de 11/02/2010, e, ainda, o contido no Processo SEI nº 19.25.110001016.0005096/2020-61,
RESOLVE:
DESLIGAR, com fulcro no inciso VII do art. 28 da Resolução nº 1/2019-CSMP, publicada no Diário do MPRO nº 98, de 03/07/2019, os 
estagiários administrativos abaixo relacionados, com efeitos a partir de 1º de julho de 2020:

CADASTRO NOME
35836 ADRIAN MURYLLO DOS SANTOS LOPES
35860 ALESSANDRO MATIAS RODRIGUES
35869 ANA BEATRIZ CORREIA BRAGA
35854 ANA LUIZA RAMOS CAMARA
35915 ANA RITA DOS ANJOS SILVA
35930 ANNA SHTFANY LAMEGO SENA
35757 CEZAR QUEIROZ DE OLIVEIRA
35834 DÁVILA VITÓRIA BALDIN
35780 FERNANDO GUSTAVO BERNADES DOS SANTOS
35910 GABRIELA DE SOUZA OLIVEIRA
35896 GISELLA RENATA ZEED LIMA
35934 GLEYZIELY VICTORIA LUCENA BENARROSH
35846 GUSTAVO OLIVEIRA QUEIROZ
35522 IVAN FELIPE BALAREZ ACIOLE DA SILVA
35885 KARINE CAMILA MELO PEREIRA
35911 LAÍS VITÓRIA RAMOS DAMASCENO
35916 LANIA BERNARDES GAUDÊNCIO
35853 LEANDRO CAMARGO CHAVES
35702 LEIA DOS ANJOS CRUZ
35735 LUCIANE TRINDADE MACIEL AMORIM
35917 LUIS GUSTAVO DE ANDRADE SILVA
35921 MEDLEYN ALICE OLIVEIRA DE SOUZA
35850 RAYSSA ALANA LIMA DA SILVA
35808 TAUANNE ALVES PUTUMUJÚ SANTOS
35890 THAYNARA JOANA GODINHO DE MELO
35833 WILLIAN NOGUEIRA SILVA

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
MARCOS VALÉRIO TESSILA DE MELO
Promotor de Justiça
Secretário-Geral

 
Documento assinado eletronicamente por Marcos Valério Tessila De Melo, Secretário Geral, em 28/07/2020, às 08:48, 
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0614482 e o código CRC DD80BBC6.

PORTARIA nº 697/SG
27 de julho de 2020
O SECRETÁRIO-GERAL, considerando as disposições contidas no artigo 8º c/c 45, inciso I, itens 2, 40 e 43, da Lei Complementar nº 
93, de 3 de novembro de 1993, e no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 129, de 5 de fevereiro de 2010, publicada no 
DJ/RO nº 28, de 11/02/2010, e, ainda, o contido no Processo SEI nº 19.25.110001046.0006574/2020-97,
RESOLVE:
ALTERAR, parcialmente, com fulcro no inciso I do art. 8º da Resolução PGJ nº 07, de 23 de maio de 2014, a Portaria nº 1, de 06/01/2020, 
publicada no Diário do MPRO nº 4, de 08/01/2020, que concedeu férias à servidora MARCIA DA ROCHA MARTINS, cadastro nº 52153, 
ocupante do cargo comissionado de Assessor de Cerimonial, referentes ao período aquisitivo de 19/04/2018 a 18/04/2019, para constar 
que o 2º período de fruição é de 09 a 18/12/2020.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
MARCOS VALÉRIO TESSILA DE MELO
Promotor de Justiça
Secretário-Geral

 
Documento assinado eletronicamente por Marcos Valério Tessila De Melo, Secretário Geral, em 28/07/2020, às 08:48, 
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0614625 e o código CRC 78BD6FF7.

EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA
Processo nº 19.25.110000999.0005977/2020-10
Objeto: Aquisição de 02 (duas) unidades de Cofre Digital 
Favorecido: GOLD SAFE COMÉRCIO DE COFRES E FECHADURAS LTDA - CNPJ: 11.825.909/0001-03
Fundamento Legal: Art. 24 Inc. II da Lei 8.666/93.
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Valor: R$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais)
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.24
Marcos Valério Tessila de Melo, Secretário-Geral.
Porto Velho, 27 de julho de 2020.

 
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernandes Chagas, Assessor Técnico, em 28/07/2020, às 09:54, conforme 
art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0614749 e o código CRC 1F383BC6.

COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE
NOTIFICAÇÃO
À Sua Senhoria o Senhor
EDILSON MISSIATO BORTOLETTO, cadastro 44239
A Comissão Processante, instituída pela Portaria nº 463/2020/PGJ, de 28 de abril de 2020, para apurar os fatos constantes do Pro-
cedimento Administrativo nº 19.25.110001052.0013413/2019-81, e fatos conexos, vem à presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-
-LO que a partir do dia 29 de julho de 2020, o senhor tem 5 (cinco) dias úteis para apresentação das Alegações Finais.
Atenciosamente,

 
Documento assinado eletronicamente por Juliano Heber Domingues Mariano, Assessor de Gestão e de Indicadores Estraté-
gicos, em 27/07/2020, às 18:02, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 
Documento assinado eletronicamente por Raquel De Aguiar Ydalgo, Auxiliar do Ministério Público, em 27/07/2020, às 18:09, 
conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 
Documento assinado eletronicamente por Felipe De Oliveira Barrozo, Assessor Técnico, em 28/07/2020, às 09:10, conforme 
art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0615139 e o código CRC 6894C1AB.

COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE
NOTIFICAÇÃO
À Sua Senhoria o Senhor
GILBER ROCHA MERCÊS, OAB Nº 5797  
A Comissão Processante, instituída pela Portaria nº 463/2020/PGJ, de 28 de abril de 2020, para apurar os fatos constantes do Proce-
dimento Administrativo nº 19.25.110001052.0013413/2019-81, e fatos conexos, vem à presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO de 
que a partir do dia 29 de julho de 2020, o senhor tem 5 (cinco) dias úteis para apresentação das Alegações Finais.
Atenciosamente,

 
Documento assinado eletronicamente por Juliano Heber Domingues Mariano, Assessor de Gestão e de Indicadores Estraté-
gicos, em 27/07/2020, às 18:02, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 
Documento assinado eletronicamente por Felipe De Oliveira Barrozo, Assessor Técnico, em 28/07/2020, às 09:10, conforme 
art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código verificador 
0615140 e o código CRC E9D0BC94.

http://sei.mpro.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	lnkSei591067
	lnkSei592388
	lnkSei593404
	lnkSei603333
	lnkSei604049
	lnkSei621244
	lnkSei620549
	lnkSei641176
	lnkSei646606
	lnkSei589059
	lnkSei651668
	lnkSei646963
	lnkSei602432
	lnkSei651675
	OBJ_PREFIX_DWT44_com_zimbra_date
	OBJ_PREFIX_DWT44_com_zimbra_date1
	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
	SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
	CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
	PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 
	SECRETARIA-GERAL 

		2020-07-28T15:37:45-0400
	ANGELICA LOPES HERNANDES:61493163949




