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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

PORTARIA Nº 885/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso VII do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994, e ouvido
o egrégio Conselho Superior do Ministério Público,
RESOLVE:
Remover, por permuta, as Promotoras de Justiça Patrícia Almirão Padovan, para a 1ª Promotoria de Justiça de
Bataguassu, e Andréa de Souza Resende, para a 2ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã (Procedimento de Gestão
Administrativa nº 09.2020.00000070-8).
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 871/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso XXX do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Conceder ao Procurador de Justiça Aroldo José de Lima 12 (doze) dias de férias remanescentes, sendo 2 (dois)
dias referentes ao período aquisitivo 2018/2019 e 10 (dez) dias referentes ao período aquisitivo 2019/2020, a serem
usufruídos no período de 13 a 24.4.2020, nos termos dos artigos 139, inciso I, e 140, ambos da Lei Complementar nº 72,
de 18 de janeiro de 1994.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 829/2020-PGJ, DE 4.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Revogar, a partir de 27.2.2020, a Portaria nº 3713/2019-PGJ, de 3.10.2019, que designou o Promotor de Justiça
de Bandeirantes, Paulo Henrique Mendonca de Freitas, para coadjuvar na Promotoria de Justiça da comarca de Coronel
Sapucaia.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 860/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça Fabricio Proença de Azambuja 3 (três) dias de compensação pelo exercício da
atividade ministerial em plantão, realizada no período de 13 a 20.5.2019, a serem usufruídos nos dias 4, 5 e 15.6.2020,
nos termos dos artigos 3º, 6º e 7º-A, inciso II, da Resolução nº 38/2015-PGJ, de 24.11.2015.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício
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PORTARIA Nº 861/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso XXX do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça Fabricio Proença de Azambuja 3 (três) dias de férias compensatórias, referentes
ao feriado forense de 20 de dezembro de 2019 a 6 de janeiro de 2020, por ter atuado no período de 20 a 28.12.2019, a
serem usufruídos no período de 8 a 10.6.2020, nos termos dos artigos 139, inciso I, e 140, § 3º, ambos da Lei
Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994, com a redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 14 de maio de
2013.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 862/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Conceder à Promotora de Justiça Daniele Borghetti Zampieri de Oliveira 2 (dois) dias de compensação pelo
exercício da atividade ministerial em plantão, realizada nos dias 19 e 25.11.2017, a serem usufruídos nos dias 27 e
28.2.2020, nos termos dos artigos 3º e 6º da Resolução nº 38/2015-PGJ, de 24.11.2015.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 863/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Conceder à Promotora de Justiça Fernanda Rottili Dias 1 (um) dia de compensação pelo exercício da atividade
ministerial em plantão, realizada no dia 10.2.2016, a ser usufruído no dia 6.3.2020, nos termos dos artigos 3º e 6º da
Resolução nº 38/2015-PGJ, de 24.11.2015.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 864/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger 1 (um) dia de compensação pelo exercício da atividade
ministerial em plantão, realizada no período de 23.5 a 1º.4.2019, a ser usufruído no dia 19.6.2020, nos termos dos artigos
3º, 6º e 7º-A, inciso II, da Resolução nº 38/2015-PGJ, de 24.11.2015.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício
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PORTARIA Nº 865/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere a alínea “f” do inciso XII do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de
1994,
RESOLVE:
Designar a 57ª Promotora de Justiça de Campo Grande, Daniela Cristina Guiotti, para, sem prejuízo de suas
funções, atuar perante a 8ª Vara do Juizado Especial – Justiça Itinerante – da referida Comarca, no período de 9 a
11.3.2020, em razão de férias, e nos dias 12 e 13.3.2020, em razão de compensação pelo exercício da atividade ministerial
em plantão do titular, Marcos Fernandes Sisti.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 866/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Tornar sem efeito a Portaria nº 4539/2019-PGJ, de 4.12.2019, na parte que concedeu ao Promotor de Justiça
Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha o 2º período de férias, que seriam usufruídas no período de 13 a 22.4.2020.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 867/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Alterar a Portaria nº 182/2020-PGJ, de 20.1.2020, na parte que concedeu ao Promotor de Justiça Anthony Allison
Brandão Santos compensação pelo exercício da atividade ministerial em plantão, de forma que, onde consta:
PROMOTORES DE JUSTIÇA

PLANTÃO

DIAS DE GOZO

Anthony Allison Brandão Santos

14 e 15.7, 25 e 26.8.2018

3, 4, 5 e 6.3.2020

PROMOTORES DE JUSTIÇA

PLANTÃO

DIAS DE GOZO

Anthony Allison Brandão Santos

14 e 15.7, 25.8.2018

4, 5 e 6.3.2020

Passe a constar:

HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 868/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere a alínea “f” do inciso XII do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de
1994,
RESOLVE:
Designar o 16º Promotor de Justiça de Dourados, Ricardo Rotunno, para, sem prejuízo de suas funções,
coadjuvar nos autos do Procedimento Administrativo nº 09.2018.00001722-8, em trâmite perante a 17ª Promotoria de
Justiça da referida Comarca.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício
mpms.mp.br
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PORTARIA Nº 869/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso XXX do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça Marcelo Ely 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, no período
de 27.2 a 27.3.2020, nos termos do artigo 139, inciso II, e do artigo 150, parágrafo único, ambos da Lei Complementar
nº 72, de 18 de janeiro de 1994; e tornar sem efeito a Portaria nº 384/2020-PGJ, de 31.1.2020, que concedeu ao referido
Promotor de Justiça 4 (quatro) dias de compensação pelo exercício da atividade ministerial em plantão, realizada nos dias
28 e 29.3.2015 e 19 e 20.11.2016, que seriam usufruídos nos dias 2, 3, 4 e 5.3.2020.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 870/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso XXX do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça José Roberto Tavares de Souza 5 (cinco) dias de licença para tratamento de
saúde, no período de 17 a 21.2.2020, nos termos do artigo 139, inciso II, e do artigo 150, parágrafo único, ambos da Lei
Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 872/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso XXX do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça Ricardo Rotunno 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referentes ao período
aquisitivo 2018/2019, a serem usufruídos no período de 4.3 a 2.4.2020, nos termos dos artigos 139, inciso I, e 140, ambos
da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994, e do artigo 14, § 3º, da Resolução nº 019/2009-PGJ, de 4.11.2009,
alterada pela Resolução nº 020/2015-PGJ, de 25.6.2015.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 873/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso XII, alínea “f”, do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Designar o Promotor de Justiça de Água Clara, Felipe Almeida Marques, para, sem prejuízo de suas funções,
atuar na audiência da Vara Única da comarca de Sete Quedas, no dia 11.3.2020, referente ao Processo nº 000043223.2013.8.12.0044.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício
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PORTARIA Nº 874/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Tornar sem efeito a Portaria nº 4539/2019-PGJ, de 4.12.2019, na parte que concedeu ao Promotor de Justiça
Luciano Furtado Loubet o 2º período de férias, que seriam usufruídas no período de 4 a 13.5.2020, e a Portaria nº
4547/2019-PGJ, de 6.12.2019, na parte que concedeu ao referido Promotor de Justiça férias remanescentes, que seriam
usufruídas no período de 14 a 23.5.2020.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 833/2020-PGJ, DE 4.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Designar os seguintes servidores do Quadro do Ministério Público Estadual como gestores e fiscais do Contrato
nº 67/PGJ/2019, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, conforme segue: 1) Gestora do Contrato – Nádia de Moura
Mattos, Analista/Administração; 1.1) Suplente – Murilo Rolim Neto, Diretor da Secretaria de Administração; 2) Fiscal
Técnico – Diego Servullo da Silva Maluf Ferreira, Chefe da Divisão de Projetos e Serviços de Tecnologia da Informação;
2.1) Suplente – Gustavo Rocha Lobato, Técnico I (Processo PGJ/10/4186/2019).
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 876/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso V do art. 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
CONSIDERANDO a regulamentação do teletrabalho pela Resolução nº 157, de 31 de janeiro de 2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a Resolução nº 31/2018-PGJ, de 7.12.2018, que autoriza e regulamenta o teletrabalho no
âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul;
CONSIDERANDO que, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade, insculpidos nos
artigos 37 e 70, respectivamente, da Constituição Federal, é conveniente à Instituição o efetivo exercício das atividades
do servidor, ainda que em modalidade remota, de modo a evitar acúmulo de serviço e sobrecarga aos demais servidores
de uma mesma unidade;
CONSIDERANDO que o § 1º do artigo 9º da Resolução nº 31/2018-PGJ prevê a majoração em 20% (vinte por
cento) da meta do servidor, de modo a se obter aumento de produtividade com o regime de teletrabalho,
R E S O L V E:
Autorizar o servidor Ramon Gimenes Tavares, ocupante do cargo em comissão de Assessor de Procurador,
símbolo MPAS-202, do Quadro de Servidores do Ministério Público Estadual, em exercício na 1ª Procuradoria de Justiça
Cível, a prestação de suas atribuições fora das dependências do Ministério Público Estadual, na modalidade de
teletrabalho, em âmbito nacional, a contar de 1º.4.2020, pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos dos artigos 1º, § 2º,
c/c o artigo 4º, ambos da Resolução nº 31/2018-PGJ, de 7.12.2018 (Processo PGJ/10/0584/2020).
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício
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PORTARIA Nº 877/2020-PGJ, DE 5.3.2020
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso X do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Exonerar, a pedido, a partir de 3.3.2020, do cargo em comissão de Assessor Jurídico, símbolo MPAS-206, do
Quadro de Servidores do Ministério Público Estadual, a servidora Jamiene Caroline Silva Garcia, nos termos do inciso II
do artigo 57 da Lei nº 1.102, de 10 de outubro de 1990.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 0033/2020/AOP/PGJ SIGILO (ART. 23, VIII, DA LEI 12.527/2011)
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso XIII do artigo 30 da Lei Complementar n° 72, de 18 de janeiro de 1994 e artigo 29, inciso IX, da
Lei 8.625/93,
RESOLVE:
Delegar ao Promotor de Justiça, a quem o substituir ou a quem o suceder por promoção ou remoção, a atribuição
para, sem prejuízo de suas funções, atuar nos autos de procedimento, bem como nos feitos e ações judiciais decorrentes,
conforme decisão lançada ao feito.
Campo Grande-MS, 3 de março de 2020.
NILZA GOMES DA SILVA
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 0034/2020/AOP/PGJ SIGILO (ART. 23, VIII, DA LEI 12.527/2011)
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso XIII do artigo 30 da Lei Complementar n° 72, de 18 de janeiro de 1994 e artigo 29,
inciso IX, da Lei 8.625/93,
RESOLVE:
Delegar ao Promotor de Justiça, a quem o substituir ou a quem o suceder por promoção ou remoção, a atribuição
para, sem prejuízo de suas funções, atuar nos autos de procedimento, bem como nos feitos e ações judiciais decorrentes,
conforme decisão lançada ao feito.
Campo Grande-MS, 3 de março de 2020.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 038/2020/AOP/PGJ SIGILO (ART. 23, VIII, DA LEI 12.527/2011)
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso XIII do artigo 30 da Lei Complementar n° 72, de 18 de janeiro de 1994 e artigo 29,
inciso IX, da Lei 8.625/93,
RESOLVE:
Delegar ao Promotor de Justiça, a quem o substituir ou a quem o suceder por promoção ou remoção, a atribuição
para, sem prejuízo de suas funções, atuar nos autos de procedimento, bem como nos feitos e ações judiciais decorrentes,
conforme decisão lançada ao feito.
Campo Grande-MS, 21 de fevereiro de 2020.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
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PORTARIA Nº 0039/2020/AOP/PGJ
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso XIII do artigo 30 da Lei Complementar n° 72, de 18 de janeiro de 1994 e artigo 29,
inciso IX, da Lei 8.625/93,
RESOLVE:
Delegar ao Promotor de Justiça João Meneghini Girelli, que oficia perante a Promotoria de Justiça da comarca
de Anastácio-MS, a quem o substituir ou a quem o suceder por promoção ou remoção, a atribuição para, sem prejuízo de
suas funções, atuar nos autos de Procedimento Preparatório nº 06.2020.00000162-9, bem como nos feitos e ações judiciais
decorrentes desse procedimento, conforme decisão lançada ao feito.
Campo Grande-MS, 3 de março de 2020.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 0042/2020/AOP/PGJ
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso XIII do artigo 30 da Lei Complementar n° 72, de 18 de janeiro de 1994 e artigo 29,
inciso IX, da Lei 8.625/93,
RESOLVE:
Delegar à Promotora de Justiça Clarissa Carlotto Torres, que oficia perante a 3ª Promotoria de Justiça da comarca
de Sidrolândia-MS, a quem a substituir ou a quem a suceder por promoção ou remoção, a atribuição para, sem prejuízo
de suas funções, atuar nos autos de Inquérito Civil nº 06.2019.00001892-0, bem como nos feitos e ações judiciais
decorrentes desse procedimento, conforme decisão lançada ao feito.
Campo Grande-MS, 3 de março de 2020.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 0043/2020/AOP/PGJ
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso XIII do artigo 30 da Lei Complementar n° 72, de 18 de janeiro de 1994 e artigo 29,
inciso IX, da Lei 8.625/93,
RESOLVE:
Delegar ao Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, que oficia perante a 16ª Promotoria de Justiça da comarca de
Dourados-MS, a quem o substituir ou a quem o suceder por promoção ou remoção, a atribuição para, sem prejuízo de
suas funções, atuar nos autos de Notícia de Fato nº 01.2019.00012341-0, bem como nos feitos e ações judiciais decorrentes
desse procedimento, conforme decisão lançada ao feito.
Campo Grande-MS, 03 de março de 2020.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral de Justiça em exercício
mpms.mp.br
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PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA

PORTARIA Nº 852/2020-PGJ, DE 5.3.2020
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso X, da Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7.4.2014,
RESOLVE:
Conceder férias regulamentares aos servidores do Quadro do Ministério Público Estadual abaixo nominados,
bem como a conversão de um terço das férias em abono pecuniário, nos termos dos artigos 1º, 4º, 14 e 15 da Resolução
nº 28/2018-PGJ, de 23.11.2018, do artigo 123 da Lei nº 1.102, de 10.10.1990, com a nova redação dada pela Lei nº 2.964,
de 23.12.2004, e, ainda, dos artigos 22, inciso III, e 29-A da Lei nº 4.134, de 6.12.2011, com redação dada pela Lei nº
4.972, de 29.12.2016, conforme segue:

NOME

PERÍODO DE GOZO
PERÍODO
AQUISITIVO 1º PERÍODO
2º PERÍODO
(ou integral)

Adiy Adi Tranches

2018/2019

13 a 22.4.2020

Alexandre Ferreira da Costa

2018/2019

22.4 a 11.5.2020

Ana Laura Gil Fonseca

2018/2019

30.3 a 8.4.2020

19 a 28.8.2020

Ana Paula Corrêa Guimarães

2018/2019

27.4 a 6.5.2020

30.9 a 9.10.2020

11 a 20.5.2020

Andrelucio Vasconcelos Cavalcante

2018/2019

9 a 18.4.2020

13 a 22.10.2020

30.3 a 8.4.2020

Augusto Aparecido Ribeiro Colato

2018/2019

13 a 22.7.2020

11 a 20.1.2021

1º a 10.4.2020

Bruno Pirrony Silva

2018/2019

27.4 a 6.5.2020

30.9 a 9.10.2020

Caren Suéli Montagner Lago

2018/2019

22.4 a 1º.5.2020

1º a 10.6.2020

3 a 12.11.2020

Carlos Cesar de Araujo Junior

2017/2018

13 a 22.4.2020

6 a 15.7.2020

28.9 a 7.10.2020

Caroline Pereira Finger Gomes

2019/2020

22.4 a 1º.5.2020

7 a 16.1.2021

6 a 15.4.2020

Cláudia Lávia Addor Fischer

2018/2019

20 a 29.7.2020

11 a 20.1.2021

27.4 a 6.5.2020

Danilva Ferreira Santos

2017/2018

16.3 a 4.4.2020

9 a 18.12.2020

Driele Evelin Santos Vargas Araujo

2018/2019

8 a 17.9.2020

22 a 31.3.2021

Elvey Tessaro Andrade

2017/2018

21 a 30.4.2020

13.7 a 1º.8.2020

Érika Maranhão de Castro

2019/2020

11 a 20.5.2020

22 a 31.3.2021

27.4 a 6.5.2020

Evillyn Feitosa Bagatini

2018/2019

27.2 a 7.3.2020

26.8 a 4.9.2020

4 a 13.5.2020

Fabio Castro dos Santos

2019/2020

15 a 24.6.2020

9 a 18.12.2020

2 a 11.4.2020

Felipe Aquino Paz Saccenti

2019/2020

28.9 a 7.10.2020

22 a 31.3.2021

27.4 a 6.5.2020

Fernanda Bueno dos Santos

2019/2020

14 a 23.10.2020

9 a 18.12.2020

6 a 15.4.2020

Flávia Areias de Andrade Coelho Sena

2019/2020

3 a 12.8.2020

9 a 18.12.2020

27.4 a 6.5.2020

Greyce Kelly Gomes Santiago

2018/2019

13 a 22.4.2020

4 a 23.5.2020

Irene Távora de Souza Silva

2018/2019

30.3 a 8.4.2020

8 a 17.7.2020

24.6 a 3.7.2020

Jeovane da Silva Gomes

2019/2020

1º a 10.4.2020

30.9 a 9.10.2020

11 a 20.4.2020

José Guilherme de Oliveira

2017/2018

20 a 29.5.2020

9 a 18.12.2020

20 a 29.4.2020

Josiane Sanches de Mamann Zillo

2019/2020

13 a 22.7.2020

7 a 16.1.2021

13 a 22.4.2020

Juliane Aparecida Cordeiro Queiroz

2018/2019

30.11 a 19.12.2020

Kenia Braz Alcantara

2018/2019

18 a 27.3.2020

Kiane Cavalcante da Silva Bittencourt

2017/2018

16.4 a 15.5.2020

Lais Massuda Albuquerque de Oliveira

2018/2019

5 a 24.10.2020

Lílian Cristina Marques Dias

2018/2019

6 a 15.7.2020

Lucia Stein Basso

2018/2019

13.4 a 2.5.2020

Luciene Ramos do Canto

2018/2019

1º a 10.6.2020

8 a 17.9.2020

2 a 11.3.2020

Magnum Fischer de Oliveira

2019/2020

20 a 29.7.2020

11 a 20.1.2021

27.4 a 6.5.2020

Manoel Rodrigues dos Santos Neto

2018/2019

17 a 26.7.2020

7 a 16.1.2021

Maria Caroline Lima Madureira

2018/2019

22.4 a 1º.5.2020

27.8 a 5.9.2020

3 a 12.11.2020

Marluci Dutra da Silva

2018/2019

9 a 18.3.2020

13 a 22.10.2020

11 a 20.1.2021

Patricia da Silva Pereira

2019/2020

1º a 10.6.2020

8 a 17.9.2020

1º a 10.4.2020

Phelipe Alves de Oliveira

2019/2020

12 a 21.8.2020

13 a 22.10.2020

24.4 a 3.5.2020

Raphaela Gonsales Gomes Gheno

2019/2020

20 a 29.4.2020

13 a 22.7.2020

Roberta de Souza Salgado

2018/2019

16 a 25.3.2020

6 a 15.7.2020
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Robsom Augusto Lima Rosa

2016/2017

27.4 a 16.5.2020

Rubia Mara Mayume Suetake

2017/2018

4 a 13.5.2020

Sydnei Ferreira Ribeiro Junior

2019/2020

1º a 20.9.2020

Thaís Noll Marques Perciany

2018/2019

13.4 a 2.5.2020

Thiago Barile Galvão de França

2019/2020

27.4 a 6.5.2020

Vladimir Valentim de Souza

2018/2019

13.7 a 1º.8.2020

Wilson Flores Velasques

2019/2020

13 a 22.4.2020

17 a 26.5.2020
8 a 17.9.2020

13 a 22.4.2020
1º a 10.4.2020
1º a 10.4.2020

8 a 17.9.2020

7 a 16.4.2020
22.4 a 1º.5.2020

6 a 15.7.2020

1º a 10.4.2020

NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça

PORTARIA Nº 853/2020-PGJ, DE 5.3.2020
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso X, da Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7.4.2014,
RESOLVE:
Interromper, por necessidade de serviço, a partir de 11.2.2020, as férias da servidora Alessandra da Costa
Cordeiro, concedidas por meio da Portaria nº 2875/2019-PGJ, de 12.8.2019, nos termos do artigo 11 da Resolução nº
28/2018-PGJ, de 23.11.2018, a serem usufruídas nos dias 27 e 28.2.2020.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça

PORTARIA Nº 855/2020-PGJ, DE 5.3.2020
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso X, da Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7.4.2014,
RESOLVE:
Suspender as férias concedidas ao servidor Daniel Piatti, por meio da Portaria nº 1615/2019-PGJ, de 10.5.2019,
que seriam usufruídas no período de 2 a 11.3.2020, a serem usufruídas no período de 30.3 a 8.4.2020, em razão de
necessidade de serviço, nos termos do artigo 10, inciso VIII, da Resolução nº 28/2018-PGJ, de 23.11.2018.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça

PORTARIA Nº 856/2020-PGJ, DE 5.3.2020
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso X, da Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7.4.2014,
RESOLVE:
Suspender as férias concedidas ao servidor Jorge Antonio Arantes Vilela, por meio da Portaria nº 3327/2019PGJ, de 10.5.2019, que seriam usufruídas no período de 5 a 14.2.2020, a serem usufruídas no período de 22.4 a 1º.5.2020,
em razão de necessidade de serviço, nos termos do artigo 10, inciso III, da Resolução nº 28/2018-PGJ, de 23.11.2018.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça
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PORTARIA Nº 857/2020-PGJ, DE 5.3.2020
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso X, da Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7.4.2014,
RESOLVE:
Interromper, por necessidade de serviço, a partir de 3.3.2020, as férias do servidor José Tadeu Pereira da
Anunciação Silva, concedidas por meio da Portaria nº 4645/2019-PGJ, de 11.12.2019, nos termos do artigo 11 da
Resolução nº 28/2018-PGJ, de 23.11.2018, a serem usufruídas no período de 17.8 a 4.9.2020.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça

PORTARIA Nº 858/2020-PGJ, DE 5.3.2020
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso X, da Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7.4.2014,
RESOLVE:
Suspender as férias concedidas ao servidor Leonardo da Silva Oba, por meio da Portaria nº 4142/2018-PGJ, de
6.12.2018, e suas modificações, que seriam usufruídas no período de 29.1 a 7.2.2020, a serem usufruídas no período de
4 a 13.5.2020, em razão de necessidade de serviço, nos termos do artigo 10, inciso VIII, da Resolução nº 28/2018-PGJ,
de 23.11.2018.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça

PORTARIA Nº 859/2020-PGJ, DE 5.3.2020
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso X, da Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7.4.2014,
RESOLVE:
Interromper, por necessidade de serviço, a partir de 7.2.2020, as férias da servidora Vanessa Rosa Machado
Bigolin, concedidas por meio da Portaria nº 4365/2019-PGJ, de 22.11.2019, nos termos do artigo 11 da Resolução nº
28/2018-PGJ, de 23.11.2018, a serem usufruídas no período de 23.11 a 4.12.2020.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça

PORTARIA Nº 827/2020-PGJ, DE 3.3.2020
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso X, da Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7.4.2014,
RESOLVE:
Autorizar a averbação de tempo de serviço requerido pela servidora Joana Maria Diedrich, ocupante do cargo
efetivo de Técnico I, símbolo MPTE-201, do Quadro de Servidores do Ministério Público Estadual, prestado ao Ministério
Público do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao período de 4.11.2013 a 28.8.2014, no cargo efetivo de Técnico II,
para fins de gratificação adicional por tempo de serviço, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 4.134/11, bem como
do artigo 1º Resolução nº 008/2012-PGJ (Processo PGJ/10/0545/2020).
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça
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PORTARIA Nº 830/2020-PGJ, DE 4.3.2020
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso IX, da Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7.4.2014,
RESOLVE:
Designar o servidor Roberson Rosalin de Freitas, ocupante do cargo efetivo de Técnico II, símbolo MPTE-202,
do Quadro de Servidores do Ministério Público Estadual, lotado nas Promotorias de Justiça de Amambai, para, sem
prejuízo de suas funções, prestar serviços na Promotoria de Justiça de Coronel Sapucaia, a partir de 2.3.2020, até ulterior
deliberação; e revogar a Portaria no 4765/2019-PGJ, de 19.12.2019.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça

PORTARIA Nº 831/2020-PGJ, DE 4.3.2020
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso IX, da Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7.4.2014,
RESOLVE:
Designar a servidora Claudete Ferreira Rodrigues de Sá, ocupante do cargo efetivo de Técnico I, símbolo MPTE201, do Quadro de Servidores do Ministério Público Estadual, lotada nas Promotorias de Justiça de Amambai, para, sem
prejuízo de suas funções, prestar serviços na 3ª Promotoria de Justiça da referida Comarca, a partir de 2.3.2020; e revogar,
a partir da referida data, a Portaria nº 4764/2019-PGJ, de 19.12.2019, que designou a referida servidora para prestar
serviços na Promotoria de Justiça de Coronel Sapucaia.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça

PORTARIA Nº 832/2020-PGJ, DE 4.3.2020
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso IX, da Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7.4.2014,
RESOLVE:
Designar o servidor Lucas Santana Lima, ocupante do cargo em comissão de Assessor Jurídico, símbolo MPAS206, do Quadro de Servidores do Ministério Público Estadual, em exercício nas Promotorias de Justiça de Amambai,
para, sem prejuízo de suas funções, prestar serviço na Promotoria de Justiça de Coronel Sapucaia, a partir de 2.3.2020,
até ulterior deliberação; e revogar, a partir da referida data, a Portaria nº 2543/2019-PGJ, de 15.7.2019, que designou as
servidoras Adriana Lorensetti e Jéssica dos Santos Fernandes para prestarem serviços na Promotoria de Justiça de Coronel
Sapucaia.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça

PORTARIA Nº 834/2020-PGJ, DE 4.3.2020
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso IX, da Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7.4.2014,
RESOLVE:
Designar a servidora Rubia Mara Mayume Suetake, ocupante do cargo efetivo de Técnico II, símbolo MPTE202, do Quadro de Servidores do Ministério Público Estadual, para, sem prejuízo de suas funções, exercer, em
substituição, a Função de Confiança – FC5, símbolo MPFC-305, no dia 27.2.2020, em razão de licença compensatória
referente a feriado forense, no dia 28.2.2020, em razão de licença compensatória referente a banco de horas, e no período
de 2 a 11.3.2020, em razão de férias do servidor José Giovani da Silva Júnior.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça
mpms.mp.br
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PORTARIA Nº 835/2020-PGJ, DE 4.3.2020
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso X, da Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7.4.2014,
RESOLVE:
Conceder à servidora Cristiane Conceição Rocha, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar, símbolo MPAL-301,
do Quadro de Servidores do Ministério Público Estadual, oito dias de licença por luto, em razão do falecimento de seu
irmão, a partir de 20.2.2020, nos termos da alínea “b” do inciso III do artigo 171 e inciso II do artigo 178, ambos da Lei
nº 1.102, de 10.10.1990, e artigo 10, inciso XIII, da Resolução nº 022/2016-PGJ, de 12.9.2016.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE CANCELAMENTO DE PREÇO REGISTRADO NA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/PGJ/2019, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/PGJ/2019, DO PROCESSO N°
PGJ/10/0129/2019
Partes:
1- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, representado por sua Procuradora-Geral
Adjunta de Justiça Administrativa, Nilza Gomes da Silva;
2- HABITAR - COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS EIRELI, representada por Luciano Rufino da Silva.
Amparo legal: Artigo 20, inciso I, do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; Cláusula Sexta da ARP n°
01/PGJ/2019; e artigo 9° da Resolução 0014/2011-PGJ, de 12 de agosto de 2011.
Objeto: Cancelamento do preço registrados para o item 2 (adoçante dietético líquido, sem adição de calorias,
acondicionado em embalagem original de fábrica, embalagem com 100ml; especificação dos ingredientes e informações
do fabricante estampadas na embalagem, indústria brasileira, validade mínima de 6 (seis) meses), da Ata de Registro de
Preços n° 2/PGJ/2019, cuja beneficiária é a empresa HABITAR - COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS EIRELI, em
decorrência da não entrega do material solicitado pela Nota de Empenho n° 2019NE005877, de 12.11.2019, apesar de
reiteradas notificações e da aplicação da sanção de multa moratória no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do
produto não entregue e multa por inexecução total do objeto no importe de 30% (trinta por cento) sobre o valor total
empenhado, em conformidade com a Decisão proferida pela Excelentíssima Secretária-Geral do Ministério Público do
Estado de Mato Grosso do Sul, às fls. 34-41, do Processo n° PGJ/10/4441/2019.
Vigência: 5.03.2020 a 07.03.2020.
Data da assinatura: 5 de março de 2020.

mpms.mp.br

PÁGINA 13

DOMPMS • Ano XI • Número 2.158

sexta-feira, 6 de março de 2020

EDITAIS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
COMARCAS DE ENTRÂNCIA ESPECIAL
DOURADOS

EDITAL 0004/2020/10PJ/DOS A 10ª Promotoria de Justiça de Dourados torna pública a instauração de Inquérito Civil que está à disposição de
quem possa interessar na Rua João Corrêa Neto nº 400, Bairro Santo Antônio, Dourados/MS. Os autos do referido
procedimento
podem
ser
integralmente
acessados
via
internet,
no
seguinte
endereço:
http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/consulta/saj/processo.
Inquérito Civil nº 06.2019.00001168-2
Requerente: Ministério Público Estadual
Requerido: CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul
Assunto: Averiguar eventual precariedade no setor de atendimento de urgência e emergência do Hospital
CASSEMS, em relação a ausência de quadro de pessoal necessário e estrutura física adequada, principalmente na sala de
inalação e na sala de emergência.
Dourados, 04 de março de 2020
ETÉOCLES BRITO MENDONÇA DIAS JÚNIOR
Promotor de Justiça

EDITAL Nº 0008/2020/16PJ/DOS
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
A 16ª Promotoria de Justiça de Dourados faz saber, a quem possa interessar, que, a partir do 5º (quinto) dia
subsequente à data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do
Sul, se não houver oposição, eliminará os documentos constantes na Lista de Eliminação de Documentos nº
01/2020/16PJ/DOS, referente aos documentos da 16ª Promotoria de Justiça de Dourados, nos termos do disposto no art.
12 da Resolução nº 025/2018-PGJ, de 06 de novembro de 2018.
Os interessados que tiverem alguma oposição deverão apresentá-la por escrito, devidamente fundamentada,
desde que tenham qualificação e demonstrem legitimidade para o referido questionamento, dirigida à 16ª Promotoria de
Justiça de Dourados, até o dia 5º (quinto) dia subsequente à data de publicação deste Edital.
Dourados, 03 de março de 2020
RICARDO ROTUNNO
Promotor de Justiça
LISTA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 01/2020/16PJ/DOS
PROVENIÊNCIA – (ÓRGÃO PRODUTOR)

PROCEDÊNCIA – (ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO
ARQUIVAMENTO)

Órgão / Setor: 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
DOURADOS

Órgão / Setor: 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
DOURADOS

TIPO DOCUMENTAL
NOME/CONTEÚDO INFORMACIONAL
Classe/Subclasse 000.001 – Controle de processos e
correspondências
mpms.mp.br

JUSTIFICATIVA DA
ELIMINAÇÃO /
OBSERVAÇÕES

ANO
INICIAL

ANO
FINAL

2011

2016
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Classe/Subclasse 000.002 – Correspondências expedidas
Classe/Subclasse 000.003 – Correspondências recebidas
Classe/Subclasse 000.004 – Livros de protocolo
Classe/Subclasse 000.011 – Certidões expedidas
Classe/Subclasse 200.004 – Termos/Oitivas de declarações

Conforme disposto na Resolução
25/2018-PGJ, de 06 de novembro
de 2019, os referidos documentos
já cumpriram seu prazo de
guarda.

2001

2016

2003

2016

2011

2016

2013

2016

2011

2015

Classe/Subclasse 200.006 – Livro de registro de processos

2008

2012

Classe/Subclasse 200.007 – Notificações

2005

2015

Classe/Subclasse 200.009 – Cartas Precatórias

2013

2013

Classe/Subclasse 200.011 – Ofícios requisitando diligências

2005

2016

Classe/Subclasse 200.013 – Manifestações diversas em processos
judiciais (pareceres, petições, razões e contrarrazões, etc.)

2011

2011

Classe/Subclasse 200.017 – Termos de ajustamento de conduta

2008

2008

Classe/Subclasse 200.035 – Representações ns. 02/2005;
03/2005; 04/2005; 05/2005; 06/2005; 14/2005; 16/2005; 10/2005;
01/2006; 02/2006; 03/2006; 04/2006; 05/2006; 13/2006; 16/2006;
31/2006; 37/2006; 39/2006; 40/2006; 41/2006; 53/2006; 45/2006;
47/2006; 48/2006; 01/2007

2005

2007

Classe/Subclasse 200.039 – Recomendações em inquérito civil ou
procedimento preparatório

2011

2011

Classe/Subclasse 200.040 – Pedidos de Providências ns. 113/2005; Conforme disposto na Resolução
03/2008; 08/2008; 09/2008; 01/2011; 02/2011; 04/2011; 06/2011; 25/2018-PGJ, de 06 de novembro
de 2019, os referidos documentos
07/2011; 10/2011; 13/2011; 16/2011; 17/2011; 18/2011; 19/2011;
já cumpriram seu prazo de
20/2011; 21/2011; 22/2011; 28/2011; 29/2011; 34/2011; 35/2011;
guarda.
39/2011; 40/2011; 41/2011 e 42/2011

2005

2011

2012

2015

2001

2014

2001

2014

2011

2014

Classe/Subclasse 200.050 – Notícias de Fato ns. 02/2012;
03/2012; 04/2012; 06/2012; 07/2012; 09/2012; 10/2012; 11/2012;
12/2012; 13/2012; 14/2012; 16/2012; 18/2012; 20/2012; 21/2012;
22/2012; 23/2012; 25/2012; 26/2012; 27/2012; 28/2012; 30/2012;
31/2012; 32/2012; 33/2012; 35/2012; 36/2012; 38/2012; 42/2012;
43/2012; 44/2012; 45/2012; 47/2012; 48/2012; 49/2012; 53/2012;
55/2012; 56/2012; 57/2012; 59/2012; 60/2012; 62/2012; 65/2012;
69/2012; 71/2012; 73/2012; 01/2013; 03/2013; 04/2013; 06/2013;
11/2013; 12/2013; 15/2013; 16/2013; 17/2013; 19/2013; 21/2013;
22/2013; 23/2013; 26/2013; 28/2013; 30/2013; 31/2013; 35/2013;
36/2013; 38/2013; 40/2013; 41/2013; 42/2013; 43/2013; 45/2013;
47/2013; 52/2013; 57/2013; 59/2013; 60/2013; 68/2013; 69/2013;
70/2013; 72/2013; 73/2013; 74/2013; 75/2013; 76/2013; 79/2013;
81/2013; 01/2014; 07/2014; 08/2014; 09/2014; 10/2014; 11/2014;
12/2014; 15/2014; 16/2014; 18/2014; 20/2014; 23/2014; 34/2014;
38/2014; 41/2014; 43/2014; 45/2014; 46/2014; 47/2014; 50/2014;
51/2014; 53/2014; 54/2014; 56/2014; 59/2014; 66/2014; 67/2014;
68/2014; 70/2014; 71/2014; 73/2014; 74/2014; 75/2014; 77/2014;
82/2014; 83/2014; 85/2014; 87/2014; 05/2015; 10/2015; 12/2015;
18/2015; 21/2015; 26/2015; 30/2015; 36/2015; 38/2015; 45/2015;
47/2015; 50/2015; 56/2015; 57/2015; 58/2015; 59/2015; 60/2015;
61/2015; 62/2015 e 63/2015
Classe/Subclasse 200.070 – Autos de acompanhamento
Classe/Subclasse 200.071 – Denúncias
Classe/Subclasse 200.081 – Controle de tramitação ou
comprovante de remessa

Conforme disposto na Resolução
25/2018-PGJ, de 06 de novembro
de 2019, os referidos documentos
já cumpriram seu prazo de
guarda.

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO:
Marcelo Maruyama e Gleydson Urbano de Almeida
Técnicos I
Data do preenchimento: 03 de março de 2020
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COMARCAS DE SEGUNDA ENTRÂNCIA
COXIM

EDITAL Nº 0010/2020/02PJ/CXM
A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Coxim/MS torna pública a instauração do Procedimento Preparatório
n. 06.2019.00001834-2 abaixo descrito, que está à disposição de quem possa interessar na Avenida Márcio Lima Nantes
nº 105, Vila São Salvador, na cidade de Coxim-MS. Os autos do referido procedimento podem ser integralmente
acessados via internet, no seguinte endereço: http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/consulta/saj/processo.
Procedimento Preparatório nº 06.2019.00001834-2.
Requerente: Ministério Público Estadual.
Requerido: Município de Coxim.
Assunto: Apurar a completa execução das obras pactuadas pelo Município de Coxim no escopo do Programa
PROINFÂNCIA, bem como o efetivo funcionamento das respectivas unidades escolares.
Coxim/MS, 03 de março de 2020.
DANIELLA COSTA DA SILVA
Promotora de Justiça

EDITAL Nº 0017/2020/02PJ/CXM
A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Coxim/MS torna pública a instauração do Inquérito Civil abaixo
descrito, que está à disposição de quem possa interessar na Avenida Márcio Lima Nantes nº 105, Vila São Salvador, na
cidade de Coxim-MS. Os autos do referido procedimento podem ser integralmente acessados via internet, no seguinte
endereço: http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/consulta/saj/processo.
Inquérito Civil nº 06.2019.00001170-5
Requerente: Ministério Público Estadual.
Requerido: A apurar.
Assunto: Apurar eventual depósito irregular de lixo e eventuais danos ao meio ambiente e à saúde pública deste
município.
Coxim/MS,04 de março de 2020
DANIELLA COSTA DA SILVA
Promotora de Justiça

EDITAL Nº 0018/2020/02PJ/CXM
A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Coxim/MS torna pública a instauração do Inquérito Civil abaixo
descrito, que está à disposição de quem possa interessar na Avenida Márcio Lima Nantes nº 105, Vila São Salvador, na
cidade de Coxim-MS. Os autos do referido procedimento podem ser integralmente acessados via internet, no seguinte
endereço: http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/consulta/saj/processo.
Inquérito Civil nº 06.2019.00001152-7
Requerente: Ministério Público Estadual.
Requerido: A apurar.
Assunto: Averiguar possível ausência de Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar no
funcionamento dos estabelecimentos situados em Coxim e promover as medidas cabíveis para adequá-los às normas
aplicáveis.
Coxim/MS,04 de março de 2020
DANIELLA COSTA DA SILVA
Promotora de Justiça
mpms.mp.br
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PARANAÍBA

EDITAL Nº 0012/2020/01PJ/PBA
A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Paranaíba/MS, torna pública a instauração de Inquérito Civil que está
à disposição de quem possa interessar na Rua José Robalinho da Silva, 215 – Jardim Santa Mônica, Paranaíba-MS.
Inquérito Civil nº 09.2020.00000612-4
Requerente: Ministério Público Estadual
Compromissário: Flávio Henrique Vicente.
Compromitente: Ministério Público Estadual.
Assunto: Acompanhamento de TAC firmado no bojo dos autos de Inquérito Civil n° 06.2017.00001704-6.
Paranaíba/MS, 06 de fevereiro de 2020.
JULIANA NONATO
Promotora de Justiça

PONTA PORÃ

ORDEM DE SERVIÇO N. 01/2020/1ªPJPP
Disciplina a delegação dos atos de mero expedientes e a rotina de trabalho no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça
de Ponta Porã
MARÇO/2020
Sumário
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Seção I – Das Disposições Gerais ____________________________________________ 26
Critério de cumprimento de despachos ___________________________________ 26
Metodologia para cumprimento completo do despacho ______________________ 26
Prazo padrão para resposta/cumprimento _________________________________ 27
Seção II – Da Expedição de Ofícios/Notificações _______________________________ 27
Notificação/Convite de agente público ___________________________________ 27
Diligências investigativas fora da Comarca – Carta Precatória ________________ 27
Delegação ofícios de solicitação ________________________________________ 28
Metodologia de Expedição dos expedientes _______________________________ 28
Seção III – Da Remessa de Expedientes _______________________________________ 28
Expedientes físicos (Correios/Motorista) _________________________________ 28
Expedientes digitais (Protocolo Unificado e E-mail) ________________________ 28
Carta Precatória ____________________________________________________ 29
CAPÍTULO V – FUNÇÃO PENDÊNCIA ________________________________________ 29
Seção I – Dos Expedientes Sem Resposta _____________________________________ 29
Subseção I - Da Reiteração de Expedientes ___________________________________ 29
Requisitos da certidão ________________________________________________ 29
Novo contato e prazos _______________________________________________ 30
Não atendimento da solicitação após reiteração ____________________________ 30
Tentativas frustradas de contato telefônico _______________________________ 30
Subseção II - Das Requisições sem Respostas _________________________________ 30
CAPÍTULO VI – DOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS ______________ 31
Das Comunicações ________________________________________________________ 31
Seção I – Instauração (IC, PP, PA E PIC) _____________________________________ 31
Edital de Instauração ________________________________________________ 31
Cientificação do autor da representação __________________________________ 31
Seção II – Prorrogações de Prazo (IC, PP, PA E PIC) ___________________________ 31
Complemento de movimentação _______________________________________ 31
Seção III – Dos Arquivamentos _____________________________________________ 31
NOTÍCIA DE FATO _____________________________________________________ 31
Cientificação do autor da representação __________________________________ 31
Interposição de Recurso ______________________________________________ 32
INQUÉRITO CIVIL E PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ____________________ 32
Arquivamento parcial ________________________________________________ 32
Arquivamento com TAC _____________________________________________ 32
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ____________________________________ 33
Cientificação dos interessados _________________________________________ 33
Interposição de Recurso ______________________________________________ 33
CAPÍTULO VII – DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS __ 33
CAPÍTULO VIII – DO APOIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA____________________ 34
CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ___________________________________ 34

ORDEM DE SERVIÇO N. 01/2020/1ªPJPP
O Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta Porã-MS, Dr. Gabriel da Costa
Rodrigues Alves, com fulcro no art. 127 e 129, III e VI, da Constituição Federal, nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), nos arts. 26, 27 e 28 da Lei Complementar Estadual nº 72/94
(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul), no § 1º do art. 8º da Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação
Civil Pública), artigo 21 da Resolução n. 015/2007/PGJ e Resolução PGJ n. 002/2001 resolve baixar a presente Ordem
de Serviço visando disciplinar a delegação dos atos de mero expedientes e a rotina de trabalho no âmbito desta 1ª
Promotoria de Justiça, nos seguintes termos:
TÍTULO I – DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I – DA ROTINA INTERNA
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ARTIGO 1º. Os trabalhos administrativos da 1ª Promotoria de Justiça dividem-se por grupos de atividades
denominados pelo gênero “Função” seguido do nome da atividade específica a ser desenvolvida mediante a observância
das respectivas rotinas de trabalho conforme identificação abaixo:
I. Função-Secretaria
II. Função-Remessa
III. Função-Gestão Agenda
IV. Função-Cumprimento de Despacho
V. Função-Pendências
VI. Função-Protocolo
VII. Função-Análise Procedimentos
VIII. Função- Atendimento Remoto

§ 1º. As funções serão distribuídas pelo Promotor de Justiça para cada membro do Apoio da Promotoria de
Justiça segundo a complexidade da atividade, atribuições do servidor e competência exigida, devendo ser fielmente
observada no desenvolvimento dos trabalhos.
ARTIGO 2º. As Funções Administrativas, segundo a classificação indicada no artigo anterior, abrangerão as
seguintes atividades:
I. Função-Secretaria:
a)
b)
c)
d)

Gestão escaninho documentos despachados (gabinete);
Atendimento ao telefone (hipóteses excepcionais em que haja o encaminhamento pela recepção);
Leitura do DOMP para anexação dos editais (instauração; extrato de tac) aos procedimentos respectivos;
Atendimento/orientação ao público em que não seja necessário colher declarações e não demande
atendimento pelo Membro;
e) Atendimento com colheita de declarações em dias previamente designados;
f) Gestão de mensagens no celular funcional da 1ª Promotoria de Justiça;
g) Gestão das Pastas permanentes da Promotoria;
II. Função-Remessa:
a) Remessa de ofícios;
b) Preparação de correio e malote;
c) Carga (entrada e saída) de inquéritos policiais e processos físicos;
III. Função-Gestão Agenda:
a)
b)
c)
d)

Organizar a pauta de reuniões da semana, confirmando-se a presença das pessoas notificadas;
Expedir (sem finalizar) as respectivas atas ou termos de oitiva em caso de depoimentos;
Imprimir a pauta judicial caso houver audiência designada;
Conferir se todas as reuniões/oitivas da semana foram realizadas e caso não tenham sido certificar e
reagendar mediante prévio contato com o Membro conforme disponibilidade da agenda;

IV. Função-Cumprimento de Despacho:
a) Cumprimento de todas as determinações do despacho;
b) Movimentações dos procedimentos nas filas do SAJ/MP conforme rotina.
V. Função-Pendências:

mpms.mp.br
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a) Análise e reiteração de pendências vencidas lançadas nos cadastros do SAJ/MP;
b) Movimentações dos procedimentos nas filas do SAJ/MP conforme rotina.
VI. Função-Protocolo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Gestão do protocolo unificado (SAJ-MP);
Gestão do correio eletrônico;
Juntada de Solicitação de Apoio recebida;
Juntada de Carta Precatória devolvida;
Cumprimento de despacho protocolo (filas Ag. Cumprimento e Ag. Análise);
Juntadas de expedientes (contra-fé motorista, protocolo interno e avisos de recebimento (AR));

VII. Função-Análise Procedimentos
a.

Proceder à análise de procedimentos judiciais e extrajudiciais, minutando as respectivas peças
pertinentes conforme orientação do Membro

VIII. Função-Atendimento Remoto:
a) Proceder à orientação aos atendimentos cadastrados pela recepção durante a semana;
b) Proceder ao fechamento semanal dos atendimentos na agenda (oitiva/reuniões) lançando o atendimento
(se não houver procedimento) ou certificando a realização da reunião no procedimento respectivo caso
não tenha sido gerado ata;
c) Certificação e registro de reuniões realizadas fora da Promotoria pelo Membro;
ARTIGO 3º. Os atos desenvolvidos em cada Função serão disciplinados procedimentalmente por meio de
rotinas internas.
ARTIGO 4º. Para fins desta Ordem de Serviço, considera-se servidor encarregado o servidor que esteja
designado para a atividade da Função descrita na rotina diária, semanal ou mensal previamente estabelecida pelo Membro.
CAPÍTULO II – DO PROTOCOLO
Seção I - Do Protocolo Unificado – SAJ/MP
ARTIGO 5º. Todo documento destinado à Promotoria de Justiça deverá ser digitalizado e posteriormente
protocolado no SAJ-MP pela recepção das Promotorias de Justiça de Ponta Porã, encaminhando-se os documentos físicos,
identificados com a respectiva numeração SAJ/MP, ao apoio da Promotoria de Justiça tão logo seja apresentado e, caso
não seja possível fazê-lo de forma imediata, ao final de cada turno de expediente (matutino e vespertino).
§ 1º. Somente deverão ser encaminhados à 1ª Promotoria de Justiça os documentos a ela endereçados ou quando
nominalmente referido ao Promotor de Justiça titular ou em substituição legal da Promotoria de Justiça.
§ 2º. Em caso de encaminhamento manifestamente equivocado, deve-se proceder a redistribuição do protocolo
ao órgão correto ou, em caso de dúvida, à Supervisão das Promotorias de Justiça (Lotação Direção do Foro),
encaminhando-se igualmente os respectivos documentos físicos, fazendo-se menção à delegação inserta neste dispositivo
na justificativa da redistribuição do protocolo respectivo;
§ 3º. Incumbe ao servidor da recepção das Promotorias de Justiça que realizará a juntada aos autos do Protocolo
Unificado zelar pela qualidade do documento digital ou digitalizado, especialmente quanto à sua legibilidade, cabendo
ao servidor encarregado da “Função-Protocolo” a conferência do cumprimento desta obrigação (Art. 12, § 1º, Resolução
nº 014/2017-CPJ).
ARTIGO 6º. Distribuído o protocolo à lotação da 1ª Promotoria de Justiça na forma do artigo anterior, o seu
devido encaminhamento mediante movimentação no SAJ-MP será efetuado conforme rotina própria (Protocolo e
Documentos), observando os artigos seguintes.
PARÁGRAFO ÚNICO. Após dado o devido encaminhamento do protocolo no sistema SAJ-MP, os
documentos físicos serão arquivados em pasta própria, conforme rotina de trabalho interna.
SubSeção I – Dos Documentos Protocolados pelo SAJ/MP
Triagem dos Documentos
mpms.mp.br
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ARTIGO 7º. O servidor responsável pela “Função-Protocolo” iniciará as atividades pertinentes sempre
observando o critério de antiguidade do protocolo remetido, conferindo se os documentos físicos encaminhados foram
integralmente digitalizados1 e anexados aos autos digitais do protocolo.
ARTIGO 8º. Os documentos serão analisados pelo servidor a fim de identificar se o protocolo se trata de ofício
resposta, solicitação, representação/denúncia/pedido de providências, documentos para análise ou convites.
Ofício Resposta
ARTIGO 9º. O protocolo de documentos relativos à Notícia de Fato, Procedimento Administrativo,
Procedimento Preparatório, Inquérito Civil e Procedimento Investigatório Criminal em andamento no SAJ-MP será
imediatamente juntado ao respectivo procedimento, providenciando desde logo a liberação da pendência respectiva e
movimentação do procedimento nas filas do SAJ-MP conforme rotina própria (Protocolo e Documentos).
§1º. Os documentos resguardados por sigilo legal2 deverão ser juntados na aba “anexos” do cadastro do
procedimento, certificando-se a juntada nos autos do procedimento (Art.7º, § 5º, Resolução nº 23, de 17 Setembro de
2007- CNMP).
§2º. Caso o documento protocolado se refira a mais de um procedimento em trâmite, deverá o servidor
reproduzi-lo e promover a juntada em todos os autos.
Solicitação
ARTIGO 10. Versando o documento protocolado solicitação de dilação de prazo para resposta relativo à
Notícias de Fato, Procedimentos Administrativos, Procedimentos Preparatórios, Inquéritos Civis e Procedimentos
Investigatório Criminal em andamento no SAJ-MP, imediatamente após a juntada ao respectivo procedimento deverá ser
observado rotina própria (Protocolo e Documentos).
PARÁGRAFO ÚNICO. Sendo o pedido de dilação de prazo genérico e/ou sem a quantidade de prazo
especificado, o servidor, após a juntada no procedimento, deverá entrar em contato com o requerente, preferencialmente
por meio eletrônico (e-mail/whatsapp) ou ligação telefônica, para solicitar a respectiva complementação do pedido no
prazo máximo de 5 dias corridos. Em não havendo o atendimento à solicitação pelo requerente, deverá o servidor certificar
nos autos as providências adotadas, reputando-se o prazo objeto do pedido de dilação como vencido.
ARTIGO 11. Em outros casos de pedido/solicitação não regulamentados por esta Ordem de Serviço, após a
juntada ao respectivo procedimento deverá ser observada rotina própria (Protocolo e Documentos).
Representação/Denúncia/Pedido De Providências
Pesquisa no SAJ/MP
ARTIGO 12. Sendo os documentos protocolados sem referência a procedimentos administrativos lato sensu e
em se tratando de notícia nova em que haja pedido de providências (representações e peças de informação3), antes da
conclusão ao Promotor, o servidor deverá proceder à PESQUISA no SAJ-MP a fim de verificar a existência de
procedimento em andamento e/ou arquivado que tiver sido instaurado a partir de representação idêntica ou que tenha
identidade de objeto com o protocolo analisado.
Curadoria do Meio Ambiente
Digitalização de TODAS as folhas e informações existentes seja na frente ou verso do documento e de forma colorida
RESTRITO:
Informações pessoais: relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável. Somente poderão ter autorizada sua
divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal, ordem judicial ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem (Art. 5, X, da CF/88; Art. 31, §1°, I
da
Lei
nº
12.527/2011;
Art.
55
a
62
do
Decreto
nº
7.724/2012;
Art.
10º,
§
4º
da
Resolução
Nº
89/2012-CNMP).
Exceção: Art. 57, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012: Art. 57. O consentimento referido no inciso II do caput do art. 55 não será exigido quando o acesso à informação
pessoal for necessário: I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização exclusivamente para o tratamento médico;
II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, vedada a identificação da pessoa a que a informação se referir;
III - ao cumprimento de decisão judicial; IV - à defesa de direitos humanos de terceiros; ou V - à proteção do interesse público geral e preponderante.;
Processo Administrativo Disciplinar (art. 150, Lei Federal n. 8.112/90; Art. 247, Lei Estadual n. 1.102/90);
Controle Interno (Art. 26, § 3º, da Lei nº 10.180/2001);
Documento Preparatório (Art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.527/2011);
Sigilo bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça (Art. 6º do Decreto nº 7.724/2012);
Sigilo Contábil (Art. 1.190 da Lei nº 10.406/2002);
Sigilo Empresarial (Art. 169 da Lei nº 11.101/2005);
Sigilo Fiscal (Art. 198, caput, da Lei nº 5.172/1966);
Referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do §1º do art.
7º da Lei nº 12.527/2011;
Aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art. 5º, XXXIII da CF/88), na forma do Art. 23 da Lei 12.527/2011.
3 Art. 8º, p.u, Resolução n. 15-2007-PGJ
1
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§1º. Se os documentos de que trata o caput forem relativos à irregularidades/infrações ocorridas em propriedade
rural no âmbito da Curadoria do Meio Ambiente a pesquisa deve ter por parâmetro além da identidade de objeto: (1)
nome da propriedade/área e (2) identidade das partes ainda que parcial (proprietário da área).
Demais Curadorias
§2º. Nos demais casos a pesquisa deve ser realizada através dos seguintes parâmetros:
I- Nome da pessoa jurídica (direito público e privado) requerida, por extenso e abreviado;
II - Nome inicial do(a) provável requerido(a), quando pessoa física;
III - Palavras do possível objeto;
Procedimento conexo instaurado
ARTIGO 13. Constatando-se a existência de procedimento em andamento com o mesmo objeto do protocolo
avaliado deverá ser promovida a juntada do protocolo no procedimento respectivo, analisando-se em seguida suas
pendências e movimentação devida conforme disposto em rotina própria (Protocolo e Documentos).
Inexistência de procedimento conexo instaurado
ARTIGO 14. Inexistindo procedimento conexo ao protocolo, após a certificação do resultado da pesquisa
deve o servidor evoluir o protocolo à Notícia de Fato, emitindo-se a minuta de despacho a partir do modelo respectivo
ao caso, finalizando-se o documento emitido sem sua liberação nos autos.
PARAGRAFO ÚNICO. Na evolução do cadastro deverá ser preenchido corretamente os dados relativos ao
objeto da representação, partes, assunto, área de atuação, copiando-se integralmente todos os documentos existentes no
protocolo evoluído.
Documentos Para Análise/Convites
ARTIGO 15. O protocolo de documentos sem referência a procedimentos administrativos, não sendo o caso
de pedido de providências e, ainda, convites para eventos e reuniões, serão despachados utilizando-se o modelo de
despacho “Protocolo – despacho – ciência e arquive-se”, finalizando-se o documento emitido sem liberação do despacho
nos autos. Após, o protocolo digital deverá ser movido para a fila “Ag. Análise do Membro”, encaminhando-se os
respectivos documentos físicos ao escaninho “Documentos para análise” localizado no gabinete do Promotor de Justiça.
PARÁGRAFO ÚNICO. Em se tratando de convite, deverá a observação de fila respectiva ser editada com a
palavra “convite”. Para os demais expedientes a observação será editada com o termo “Concluso análise”.
Seção II – Dos Documentos, Informações e Solicitações Recebidos por CORREIO ELETRÔNICO
ARTIGO 16. A caixa de entrada do Correio Eletrônico da 1ª Promotoria de Justiça será controlada
diariamente pelo servidor encarregado, devendo haver a diferenciação dos documentos relativos aos procedimentos em
andamento no SAJ-MP daqueles sem referência a procedimentos em andamento.
E-mails COM Referência a Procedimentos em Andamento
ARTIGO 17. Os documentos, informações e solicitações encaminhados ao correio eletrônico da 1ª Promotoria
de Justiça relativos à procedimentos em andamento no SAJ-MP serão direta e imediatamente juntados ao respectivo
procedimento, juntamente com a cópia do corpo do e-mail, a qual deve ser gerada com cabeçalho, rodapé e gráficos de
segundo plano4.
§1º. A juntada direta no procedimento respectivo deverá ser realizada como “Nova Peça”, elegendo-se os
seguintes tipos de documento: “Email Recebido” (Código 1555); “Ofício Resposta” (Código 1524), “Ofício Recebido”
(Código 1340) ou “Resposta” (Código 841), caso não exista outra descrição mais apropriada ao conteúdo do e-mail
recebido.
§2º. Realizada a juntada do documento, deve-se acusar o recebimento do e-mail e informar ao destinatário a
efetivação da juntada, movendo-se em seguida o e-mail para a Subpasta da Caixa de Entrada denominada “1-Juntado ao
Proced. respectivo”.
§3º. Realizada a juntada, libera-se a pendência respectiva promovendo-se a movimentação do procedimento nas
filas do SAJ-MP conforme rotina de trabalho própria (Protocolo e Documentos).
E-mails SEM referência a Procedimentos em Andamento
4

Configurações encontradas em “Mais Definições” na tela de impressão
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ARTIGO 18. Para os documentos, informações e solicitações encaminhados ao correio eletrônico da Promotoria
de Justiça sem referência a procedimentos administrativos lato sensu que se refiram à notícia nova em que haja pedido
de providências (representações e peças de informação), deverá ser gerado Protocolo no SAJ/MP, evoluindo-o a Notícia
de Fato conforme artigo 14 desta Ordem de Serviço.
PARÁGRAFO ÚNICO. Logo após o registro e instrução do cadastro do Protocolo Unificado SAJ/MP, devese acusar o recebimento do e-mail informando ao destinatário o número SAJ/MP do protocolo cadastrado, movendo-se
em seguida o e-mail para a Subpasta da Caixa de Entrada denominada “1-Gerado Protocolo SAJ/MP”.
ARTIGO 19. A Subpasta da Caixa de Entrada do e-mail da Promotoria de Justiça denominada “3-Outros
encaminhamentos” receberá os demais casos de e-mails não previstos nesta Ordem de Serviço.
E-mails de comunicação automática e avisos de leitura/recebimento
ARTIGO 20. Todos os e-mails de comunicação eletrônica automática e de confirmação de leitura e recebimento
deverão ser juntados nos autos dos procedimentos a eles relacionados como “Nova Peça”, selecionando o tipo de
documento “Comprovante” (Código 854), os quais serão considerados como recibo de entrega.
PARÁGRAFO ÚNICO. São considerados e-mails de comunicação eletrônica automática aqueles
encaminhados pela plataforma Outlook quando o destinatário do e-mail enviado não fornece recibo de entrega ou de
leitura.
ARTIGO 21. Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser juntados na aba “anexos” do cadastro
do procedimento, certificando-se a juntada realizada nos autos do procedimento (Art.7º, § 5º, Resolução nº 23/2007CNMP).
Seção III – Requerimento de Certidão Positiva ou Negativa
ARTIGO 22. O processamento de protocolo de requerimento que objetiva a obtenção de certidão negativa ou
positiva para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de fato objeto de inquéritos civis, procedimentos
preparatórios, procedimentos administrativos e notícias de fato, de natureza civil, em andamento ou arquivados, nesta
Promotoria de Justiça deverá ser realizado segundo as disposições da Resolução nº 017/2015-PGJ, de 16 de junho de
2015, podendo ser realizado por meio eletrônico.
ARTIGO 23. Sendo constatado que a Promotoria de Justiça não possui atribuição para tratar da matéria, deve
o cadastro do protocolo de requerimento ser remetido imediatamente ao órgão de execução detentor de atribuição ou,
em caso de dúvida, à Supervisão das Promotorias de Justiça, encaminhando-se igualmente os respectivos documentos
físicos (Art. 10, Resolução nº 017/2015-PGJ).
ARTIGO 24. O requerimento administrativo realizado por órgão da Administração Pública, direta ou indireta,
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou do Município, deverá ser subscrito pelos respectivos Chefes do Poder
Executivo, ou Procuradores do Estado ou advogados integrantes das carreiras públicas da entidade requerente, não se
aplicando as exigências dos artigos 2º, 3º e 4º da Resolução nº 017/2015-PGJ (Art. 5º).
ARTIGO 25. São responsáveis pelo recebimento do pedido, pesquisa da informação e expedição e entrega
da certidão os servidores lotados nesta Promotoria de Justiça (Art. 18, Resolução nº 017/2015-PGJ), seguindo sistemática
determinada no artigo seguinte.
ARTIGO 26. Atendido os requisitos estabelecidos na Resolução nº 017/2015-PGJ, em especial aqueles
descritos nos seus artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, emitir-se-á o modelo de despacho inicial denominado “Protocolo despacho - Expedir Certidão e extração de cópias”, editando-se os campos necessários conforme o caso sob análise,
finalizando-se o documento emitido sem liberação do despacho nos autos. Após, deverá ser cumprido o disposto nos
incisos deste artigo, movimentando-se em seguida o protocolo digital à fila “Ag. Análise do Membro” com todas as peças
produzidas sem liberação na pasta digital.
I - Estando o requerimento devidamente adequado, proceder-se-á à consulta solicitada, observando o princípio
da publicidade, com exceção dos casos em que haja sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar prejuízo às
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investigações, expedindo-se 5 a respectiva certidão no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data do protocolo
na Promotoria de Justiça (Art. 11 e 17, Resolução nº 017/2015-PGJ).
II - Expedida a certidão, em não sendo o caso de encaminhamento por meio eletrônico, o requerente deverá
ser comunicado, preferencialmente por meio eletrônico ou contato telefônico, a fim de que haja a retirada do documento
físico no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da comunicação (Art. 20, Resolução nº 017/2015-PGJ), certificandose a diligência da comunicação nos autos digitais, conforme meio de comunicação utilizado e observando as disposições
desta O.S, anotando-se ainda na observação de fila do protocolo “AG RETIRADA CERTIDÃO” com a respectiva data
do vencimento em seguida “Vence em 15/12/2020”.
II - No ato da entrega da certidão, deverá o servidor identificar o recebedor exigindo que aponha na cópia da
certidão a data e a hora da retirada, o nome completo, a assinatura e o número de um documento de identificação com
fotografia (p. ex.: RG, CNH, passaporte etc.), ressalvados os casos de encaminhamento eletrônico, cuja entrega poderá
ser confirmada pelo próprio destinatário através do meio eletrônico utilizado, promovendo-se em qualquer caso a juntada
de cópia dos comprovantes de recebimento nos autos do cadastro do protocolo respectivo (Art. 13, Resolução nº
017/2015-PGJ).
III - Havendo entrega efetiva ao requerente, deverá o servidor promover a juntada do requerimento e da
cópia autêntica da respectiva certidão em todos os procedimentos cíveis nela referidos, inclusive naqueles já arquivados,
bem como nos autos do respectivo Protocolo Unificado SAJ/MP (Art. 14 da Resolução nº 017/2015-PGJ).
IV - O requerimento físico deverá ser arquivado em pasta própria juntamente com as informações do
Protocolo Unificado (etiqueta de autuação) fim de assegurar a eficiência de pesquisa futura em atenção ao que dispõe o
art. 12 da Resolução nº 017/2015-PGJ, de 16 de junho de 2015.
V - Cumpridas todas as diligências necessárias e devidamente registradas, deve o servidor remeter o protocolo
ao arquivo do SAJ/MP mediante a seleção da opção “Arquivamento” existente no respectivo cadastro, preenchendo-se
em seguida o campo destinado a descrição do “Motivo” com as informações relativas ao caso.
PARÁGRAFO ÚNICO. Todas as peças de informação emitidas pelo servidor durante o atendimento do
requerimento não poderão ser liberadas nos autos digitais do Protocolo Unificado caso o despacho não tenha sido assinado
digitalmente pelo Membro.
ARTIGO 27. Em não sendo o caso de encaminhamento por meio eletrônico e não sendo retirado o documento
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da devida comunicação da disponibilização do documento ao requerente, o servidor
deverá certificar de que a certidão foi tornada sem efeito em razão de decurso do prazo, nos termos do artigo 16 da
Resolução nº 017/2015-PGJ, e após arquivar o cadastro do Protocolo no sistema SAJ-MP.
ARTIGO 28. Caso o requerimento não atenda aos requisitos estabelecidos na Resolução nº 017/2015-PGJ,
em especial aqueles descritos nos seus artigos 2º, 3º, 4º, 6º e 7º, o requerente deverá ser comunicado através de expediente,
encaminhado por meio eletrônico ou via AR, para promover a adequação do seu pedido no prazo de 10 (dez) dias úteis,
sob pena de indeferimento.
§1. Fica delegado aos servidores desta Promotoria de Justiça a expedição e assinatura do ofício de comunicação
que trata o caput, editando-o conforme a(s) inadequação(s) observada(s) segundo o que dispõe a Resolução nº 017/2015PGJ, anotando-se ainda na observação de fila do protocolo “AG COMPLEMENTAÇÃO” com a respectiva data do
vencimento em seguida “Vence em 15/12/2020”.
§2º. Decorrido o prazo sem o complemento solicitado, a inércia do requerente deve ser certificada nos autos e
logo após o cadastro do Protocolo deverá ser movido para a fila “Ag. Análise do Membro” para devida análise acerca do
indeferimento do pedido.
Seção IV- Requerimento de Extração de Cópias
ARTIGO 29. Fica por meio desta Ordem de Serviço autorizado à Assessoria Jurídica e aos Servidores Técnicos
desta Promotoria de Justiça o fornecimento de cópias de documentos constantes nos autos de procedimentos cíveis, em
andamento ou arquivados, desde que no requerimento o interessado faça constar esclarecimentos relativos aos fins e
razões do pedido, considerando o caráter público dos procedimentos que permite a extração de cópias por qualquer
interessado nos termos do Art. 7º da Resolução n. 23/2007-CNMP e do art. 30 da Resolução 0015/2007-PGJ.
§1º. Deve o servidor observar se o(s) procedimento(s) objeto(s) do pedido de extração de cópias não
encontra(m)-se com restrição à sua publicidade, por sigilo legal ou por prejuízo às investigações, bem como se não há
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nos autos dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito autoral, à privacidade, à honra e à imagem
conforme artigo 46 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do artigo 8º, §1º, desta O.S.
§3º. Havendo nos autos do(s) procedimento(s) documentos de terceiros protegidos integralmente nos termos
do parágrafo anterior o servidor deverá fornecer as cópias requeridas sem nenhum desses documentos, certificando-se
nos autos do protocolo tal diligência.
§4º. Não sendo autorizado acesso integral às informações por ser elas parcialmente sigilosas, o servidor
promoverá o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com a ocultação da parte sob sigilo (Art.
7, § 2º, da Lei 12.527/2011 e Art. 4º, §1º, Da Resolução 89/2012-CNMP).
ARTIGO 30. Após a realização das medidas de praxe para o atendimento do pedido, observando-se, no que
couber, a Ordem de Serviço n° 001/2017-PGJ, de 19 de junho de 20176, em caso de sua entrega ter sido efetivada, devese certificar a diligência nos autos do protocolo e promover a juntada do requerimento e da certidão no(s)
procedimento(s) objeto(s) do pedido.
PARÁGRAFO ÚNICO. Após, deve o servidor remeter o protocolo ao arquivo do SAJ/MP mediante a seleção
da opção “Arquivamento” existente no respectivo cadastro, preenchendo-se em seguida o campo destinado a descrição
do “Motivo” com as informações relativas ao caso.
ARTIGO 31. Sendo observada a existência de sigilo legal ou de possível prejuízo às investigações, o servidor
deverá certificar a constatação nos autos do protocolo. Em seguida, o protocolo digital deverá ser movido para a fila “Ag.
Análise do Membro”, encaminhando-se o requerimento físico ao arquivo.
ARTIGO 32. Caso verificada a ausência dos esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido no
requerimento recebido, o requerente deverá ser comunicado por meio eletrônico ou via AR para promover a adequação
do seu pedido no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de indeferimento, considerando o disposto no Art. 7º da Resolução
n. 23/2007-CNMP.
§1. Fica delegado aos servidores desta Promotoria de Justiça a expedição e assinatura do ofício de comunicação
que trata o caput desde artigo.
§2º. Decorrido o prazo sem o complemento solicitado, a inércia do requerente deve ser certificada nos autos e
logo após o protocolo digital deverá ser movido para a fila “Ag. Análise do Membro” para devida análise de indeferimento
do pedido pelo Promotor de Justiça.
Seção V - Disposições Gerais do Protocolo Unificado
ARTIGO 33. Os documentos digitalizados e anexados aos procedimentos eletrônicos deverão ser classificados
por categoria e organizados na pasta digital de forma a facilitar o seu exame (Art. 15, Resolução nº 014/2017-CPJ).
PARÁGRAFO ÚNICO. A juntada manual de peças diretamente nos autos digitais deve preceder ao lançamento
da movimentação mais apropriada à espécie da peça juntada.
ARTIGO 34. Durante a execução das atividades reguladas nesta Seção o servidor deverá observar as regras
acerca da emissão e remessa de expediente disposto na Seção II, Subseção III.
ARTIGO 35. Os documentos físicos analisados pelo Promotor de Justiça deverão ser recolhidos pelo servidor
encarregado da “Função-Secretaria” no escaninho “documentos despachados” (localizado no gabinete), cumprindo-se as
determinações nele constantes ou, em sua ausência, o encaminhamento à pasta própria conforme rotina de trabalho
respectiva.
CAPÍTULO III – DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Seção I – Atendimento Presencial
ARTIGO 36. Todo atendimento ao público realizado pelo Apoio e pelo Promotor de Justiça deverá ser
registrado individualmente no SAJ-MP conforme determina o artigo 33 e parágrafos da Resolução nº 14/2017 7.
Dispõe sobre o fornecimento de cópias reprográficas no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências
Art. 33. O atendimento de pessoas que compareçam perante o órgão de execução, pessoalmente ou se valendo de outro meio de comunicação, será registrado como cadastro
de atendimento, lançando-se a movimentação respectiva, colhendo-se as declarações, se necessário, bem como juntando-se eventuais subsídios apresentados pela pessoa
atendida.
§ 1º Os cadastros de atendimento serão taxonomicamente computados, para fins estatísticos e de emissão de relatórios ao CNMP, como notícias de fato e deverão observar
as mesmas regras de processamento e prazo aplicáveis àquela classe de procedimento.
6
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ARTIGO 37. Após registro do atendimento pela recepção das Promotorias de Justiça, o servidor designado para
“Função-Secretaria” realizará o acolhimento preliminar a fim de orientar o cidadão, podendo para tanto colher declarações
a termo se for o caso.
ARTIGO 38. Caso seja necessária a tomada de declarações a termo, o atendimento ao cidadão será previamente
agendado pelo servidor que efetuou o atendimento preliminar em planilha digital de atendimentos da Promotoria de
Justiça conforme disponibilidade de sala própria e reservada para tal atividade.
§1º. Caberá ao servidor técnico da Promotoria de Justiça que procedeu ao atendimento preliminar colher a
declaração conforme a rotina de trabalho relativa ao atendimento ao público, podendo, quando necessário, solicitar auxílio
aos demais servidores a fim de garantir a racionalização e celeridade dos trabalhos na Promotoria de Justiça.
§2º. Sempre que necessário ou previamente orientado, o atendimento será realizado e/ou concluído pelo
Promotor de Justiça.
ARTIGO 39. O servidor que realizar o atendimento preliminar ou colheita de declaração deverá arquivar o
cadastro do atendimento no SAJ/MP descrevendo sinteticamente no campo “motivo” os encaminhamentos ou orientações
dadas ao cidadão atendido.
Seção II – Ligações Telefônicas
ARTIGO 40. As ligações telefônicas serão transferidas para atendimento imediato pela equipe de apoio da
Promotoria de Justiça sempre que oriundas ou relacionadas às seguintes situações:
I. Órgãos da Administração Superior do MP;
II. Órgãos Públicos de todos os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário);
III. Cancelamento ou mudança de horário de atendimento ou reunião;
IV. Retorno à contatos eventualmente realizados anteriormente pelo Apoio ou pelo Promotor de Justiça;
V. Situações que envolvam urgência conforme informado pelo interlocutor;
PARÁGRAFO ÚNICO. Nos demais casos, havendo necessidade de o Apoio da Promotoria prestar informações
ao interlocutor, a Recepção das Promotorias de Justiça procederá ao cadastro de novo Atendimento no SAJ/MP conforme
orientação formal própria, cuja finalização e retorno serão efetuados pelo servidor encarregado da “Função-Atendimento
Remoto” no último dia útil da semana.
CAPÍTULO IV – DO CUMPRIMENTO DE DESPACHO
Seção I – Das Disposições Gerais
Critério de cumprimento de despachos
ARTIGO 41. O cumprimento dos despachos será feito observando-se sua antiguidade, levando-se em conta
ainda como critério de prioridade a seguinte classificação:
1º Cadastros com Tarja Vermelha e Roxa;
2º Cadastros com Tarja Vermelha;
3º Cadastros vencidos;
4º Cadastros comuns mais antigos.
PARÁGRAFO ÚNICO. As promoções de arquivamento de Inquéritos Civis (fila “aguardando remessa ao
CSMP”) terão preferência de cumprimento sobre todos os outros cadastros em razão do prazo determinado no art. 26, §
1º, da Resolução nº 15/2007/PGJ.
Metodologia para cumprimento completo do despacho
ARTIGO 42. Todas as diligências cumpridas e expedientes emitidos geram pendência a ser inserida no cadastro
do procedimento para controle individual do prazo de resposta/manifestação da parte provocada conforme descrição
padrão na rotina própria (Cumprimento de Despachos em Geral).
§1º. Existindo diligências condicionais (evento futuro/incerto) e/ou com data pré-definida (pelo Membro ou
pelo prazo concedido para diligência) que não seja possível realizar o cumprimento imediatamente, o servidor deverá
lançar pendência no cadastro do procedimento com prazo projetado para seu cumprimento, indicando: 1) o item a ser
cumprido e, 2-) a localização do despacho nos autos.

§ 2º Os atendimentos destinados a mera orientação ou encaminhamento, que não tratem de matéria de atribuição funcional do Ministério Público ou que não exijam qualquer
espécie de intervenção do órgão de execução, serão igualmente registrados no sistema e encerrados com o lançamento da movimentação de “atendimento finalizado”.
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§2º. Havendo dúvidas no cumprimento da determinação descrita no despacho, deverá o servidor buscar
orientação junto à Assessoria Jurídica ou ao Promotor de Justiça, sem deixar de observar a ordem de prioridade descrita
no artigo 41.
ARTIGO 43. O servidor deverá promover a certificação de qualquer ato que por si só não demonstre
movimentação no SAJ/MP (tais como: comunicação por telefone/envio de peças constantes nos autos do procedimento
aos interessados/encaminhamento de e-mail/encaminhamento de expedientes por protocolo unificado/remessa de Carta
Precatória).
Prazo padrão para resposta/cumprimento
ARTIGO 44. Salvo determinação em contrário, nos despachos proferidos pelo Promotor de Justiça todas as
espécies de diligências nos procedimentos cíveis terão como prazo mínimo para resposta/cumprimento 10 (dez) dias,
contados em dias úteis conforme art. 60 da Resolução nº 0014-2017-CPJ, de 18 de dezembro de 2017.
ARTIGO 45. As comunicações dirigidas a usuários internos do SAJ-MP poderão ser encaminhadas aos seus
destinatários mediante criação e remessa de cadastro do tipo protocolo, diretamente no sistema SAJ-MP. (art. 17,
Resolução nº 014/2017-CPJ)
Seção II – Da Expedição de Ofícios/Notificações
ARTIGO 46. Todos os expedientes (ofícios, notificações, ordem de serviço, carta precatória, requisições)
devem ser emitidos no SAJ/MP conforme modelo adequado à determinação descrita no despacho e contido nas pastas e
categorias existentes.
ARTIGO 47. Todas as referências não vinculadas pelo sistema SAJ-MP nos modelos de expedientes utilizados
devem sempre ser atualizadas corretamente pelo servidor, o qual deverá prezar pela exatidão das informações constantes
no expediente.
§1º. Os expedientes gerados que serão remetidos por e-mail devem conter em seu corpo a indicação do envio
por meio digital, conforme padronização dos modelos, bem como o endereço eletrônico (e-mail) do destinatário abaixo
de sua qualificação a fim de facilitar o encaminhamento do expediente pelo servidor responsável pela “FunçãoSecretaria”.
§2º. Desde de que não haja nos autos anuência para utilização de encaminhamento de expedientes por meio
eletrônico, o endereço do requerido (pessoa física ou jurídica de d. privado) antes da emissão do expediente físico deverá
ser atualizado sempre que passados 6 (seis) meses da última atualização, devendo ser utilizado com relação às pessoas
jurídicas de direito público consulta em sites oficiais ou por meio de contato telefônico.
ARTIGO 48. Salvo determinação em contrário ou havendo termo de anuência para utilização de
encaminhamento de expedientes por meio eletrônico, os expedientes físicos endereçados a destinatários com endereços
fora do Município de Ponta Porã serão remetidos via Correios com AR.
ARTIGO 49. Os ofícios que contenham requisições dirigidas ao Governador de Estado, aos membros do Poder
Legislativo Estadual, aos Desembargadores do Tribunal de Justiça, aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e
aos Secretários de Estado, deverão ser remetidos mediante ofício ao Procurador-Geral de Justiça para que este se
encarregue do encaminhamento necessário, nos termos do art. 22, § 3º, da Resolução nº 015/2007/PGJ.
Notificação/Convite de agente público
ARTIGO 50. Se o destinatário da notificação ou convite para comparecimento for agente público a sua
apresentação deverá ser requisitada ao chefe da repartição ou comando em que servir (art. 22, § 5º da Resolução 15/2007PGJ).
Diligências investigativas fora da Comarca – Carta Precatória
ARTIGO 51. Se o destinatário da notificação para oitiva residir fora da Comarca ou o local da diligência 8
também o for, os atos deverão ser realizados mediante Carta Precatória deprecada à comarca respectiva, lançando-se

8

Art. 36, §1º, Resolução n. 14-2017-CPJ
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como pendência o prazo inicial de 30 (trinta) dias segundo o art. 22, §8º da Resolução 15/2007-PGJ e art. 56 desta Ordem
de Serviço.
Delegação ofícios de solicitação
ARTIGO 52. Fica por meio desta Ordem de Serviço delegada à Assessoria Jurídica e aos Servidores Técnicos
desta Promotoria de Justiça a assinatura de ofícios de solicitação de diligências determinadas pelo Promotor de Justiça
nos autos dos procedimentos, que não possuam caráter requisitório ou decisório, salvo quando dirigidas a qualquer Órgão
da Administração Superior do Ministério Público, Prefeito Municipal, Autoridade Policial, Vereadores, Membros do
Poder Judiciário, Membros da Defensoria Pública, às autoridades indicadas no §3º do artigo 22 da Resolução PGJ n.
015/2007-PGJ, quais sejam, Governador do Estado, aos membros do Poder Legislativo Estadual, aos Desembargadores
do Tribunal de Justiça, aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, aos Secretários de Estado, aos Conselheiros
do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, observado ainda o § 5º do artigo 8º da
Resolução nº 17-2011-PGJ.
§1º. Não se inclui nesta delegação qualquer espécie de ato requisitório, notificações e convites para
comparecimento do investigado ou de qualquer pessoa determinado pelo Promotor de Justiça.
§2º. Nos expedientes emitidos pelos servidores conforme delegação prevista no caput deve-se consignar a
seguinte observação: “Por delegação da O.S. nº 01/2020/1ºPJPP”.
Metodologia de Expedição dos expedientes
ARTIGO 53. A metodologia da expedição de expedientes será dividida em expedientes que dependam de
assinatura do Promotor de Justiça e de ofícios expedidos conforme o artigo anterior seguindo as disposições da rotina
própria (cumprimento de despachos em geral).
PARÁGRAFO ÚNICO. Os prazos da pendência serão registrados conforme a forma de remessa do expediente
(Físico: Motorista/Correios; Eletrônico: e-mail/protocolo unificado) segundo os prazos fixados em rotina própria.
Seção III – Da Remessa de Expedientes
Expedientes físicos (Correios/Motorista)
ARTIGO 54. Os expedientes para remessa externa deverão ser encaminhados aos seguintes escaninhos:
“preparar correspondências”, “preparar correspondências-malote” “remessa ofícios/notificações motorista”.
§1º. Os expedientes para remessa externa pelos Correios9 serão encaminhados ao escaninho “preparar
correspondências”, cuja formalização será efetuada pelo servidor responsável pela “Função-Secretaria” no turno de
trabalho anterior a sua remessa conforme dias estabelecidos em Portaria interna da Supervisão das Promotorias de Justiça
e Ponta Porã.
§2º. Os expedientes para remessa externa pelo Motorista10 serão encaminhados ao escaninho “remessa
ofícios/notificações motorista”, mediante o preenchimento do Protocolo Interno da Promotoria de Justiça.
§3º. Caso se trate de situação urgente, o servidor responsável pela finalização do expediente deverá comunicarse previamente com o servidor motorista a fim de que a diligência possa ser efetuada de forma imediata.
Expedientes digitais (Protocolo Unificado e E-mail)
ARTIGO 55. A remessa eletrônica de expedientes será efetuada pelo servidor responsável tão logo haja sua
emissão, desde que não dependa de assinatura do Promotor de Justiça.
§1º. Nas remessas de expedientes por Protocolo Unificado deverá o servidor, após devido cadastro, juntada do
expediente e remessa do Protocolo, certificar nos autos do Procedimento o encaminhamento consignando o número do
cadastro gerado e o ‘órgão de destino’ na certidão elaborada.
§2º. Nas remessas de expedientes por correio eletrônico deverá o servidor promover os seguintes atos:
I - Inserir no campo “Assunto” a categoria e número do documento enviado, espécie e número do procedimento
e 1º Promotoria de Justiça de Ponta Porã/MS (Ex: Ofício n. 100/2019 – IC 06.2019.000000-0 - 1º Promotoria de Justiça
de Ponta Porã/MS).
II - Encaminhar o e-mail com a opção de mensagem “pedir recibo de entrega”.
III - Juntar no procedimento respectivo cópia do e-mail encaminhado, com todos os anexos visíveis, o cabeçalho,
rodapé e gráficos de segundo plano11.
IV - Juntar o recibo de entrega ou comunicação automática da plataforma de e-mail.
Destinatários fora do Município de Ponta Porã/MS
Destinatários localizados no Município de Ponta Porã/MS e seus distritos/Notificações pessoais nos municípios da comarca.
11
Configurações encontradas em “Mais Definições” na tela de impressão
9

10
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Carta Precatória
ARTIGO 56. As Cartas Precatórias (CP) serão remetidas pelo SAJ-MP sempre que o órgão de execução local
integrar o MPMS, mediante a criação e remessa de cadastro próprio do tipo “Carta Precatória”. Após a devida remessa,
deverá ser certificado nos autos do procedimento o número do Cadastro da CP no SAJ-MP e data de remessa ao órgão
deprecado.
§1º. Nos demais casos, deverá o servidor entrar em contato com o órgão deprecado a fim de verificar o melhor
modo de envio da CP para cumprimento, certificando-se nos autos do procedimento.
§2º. Em ambos os casos, deverá ser lançado como pendência o prazo inicial de 30 (trinta) dias segundo dispõe
o art. 22, §8º da Resolução 15/2007/PGJ.
CAPÍTULO V – FUNÇÃO PENDÊNCIA
Seção I – Dos Expedientes Sem Resposta
ARTIGO 57. O cumprimento do disposto nesta subseção fica condicionado às seguintes situações:
I- Comprovação do recebimento do expediente pelo destinatário;
II- Verificação da existência de resposta no escaninho de protocolos e fila dos protocolos no SAJ-MP;
III- Verificação da existência de resposta no link de vínculos da pasta digital do procedimento (localizada em
sua parte inferior).
PARÁGRAFO ÚNICO. Sendo o expediente devolvido sem recebimento por quaisquer motivos, o servidor
deverá realizar contato telefônico com o destinatário visando confirmar o endereço atual para reenvio da requisição. Não
sendo possível o contato telefônico nova busca nos sistemas de informação disponíveis (DAEX, SIGO, Plutão, Sisnep,
CERI) deverá ser realizada, possibilitando o reenvio do expediente.
Subseção I - Da Reiteração de Expedientes
ARTIGO 58. Salvo determinação em contrário, escoado o prazo do expediente (todos) sem resposta em Notícias
de Fato, Inquéritos Civis, Procedimentos Preparatório, e Procedimentos Administrativos deverá o servidor realizar
contato telefônico com a pessoa física oficiada ou, havendo impossibilidade, contatar, preferencialmente, seu assessor
ou superior hierárquico, a fim de reiterar o encaminhamento da resposta em prazo idêntico ou superior, desde que
justificado, ao estabelecido no respectivo expediente, cuja contagem se dará a partir do contato realizado, encaminhandolhe cópia do expediente por e-mail ou pelo aplicativo de mensagem instantânea Whattsapp, conforme Resolução n. 199,
de 10 de maio de 2019, do Conselho Nacional do Ministério Público.
§1º. O previsto neste artigo não se aplica às notificações de instauração de procedimentos, sem prejuízo à
eventual solicitação de informações específicas nelas contidas.
§2º. Logo após o contato e o encaminhamento do expediente previsto no caput, deve o servidor promover a
certificação da diligência nos autos do procedimento, renovando-se por conseguinte o prazo da pendência no SAJ-MP.
Requisitos da certidão
§3º. Sendo o expediente encaminhado por correio eletrônico deve-se fazer constar na certidão:
I – o nome completo e cargo da pessoa contatada;
II – número do telefone que se deu o contato;
III – o dia e o horário do contato;
IV – a descrição pormenorizada da justificativa do atraso que lhe foi apresentada;
V – o prazo concedido nos termos do que dispõe este artigo;
VI – demais informações relevantes à omissão verificada;
§4º. Sendo o expediente encaminhado por aplicativo Whattsapp deve-se fazer constar na certidão:
I – o nome completo e cargo da pessoa contatada;
II – número do telefone que se deu o contato;
III – a descrição pormenorizada da justificativa do atraso que lhe foi apresentada;
IV – o prazo concedido nos termos do que dispõe este artigo;
V – o dia, o horário e o número de telefone para o qual se enviou a comunicação;
VI – o dia e o horário em que ocorreu a confirmação do recebimento da mensagem pelo destinatário;
§5º. A certificação da diligência deve estar acompanhada de documentos comprovantes do encaminhamento do
expediente pelos meios eletrônicos:
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I – Sendo procedido por correio eletrônico juntar a cópia integral do e-mail encaminhado e da confirmação de
recebimento12
II – Sendo por Whattsapp juntar a imagem da tela (print) do aparelho no qual conste o encaminhamento do
expediente13.
Novo contato e prazos
§6º. A reiteração prevista no caput poderá ser concedida à pessoa oficiada em até 2 (duas) oportunidades, caso
sejam verificados boa-fé na justificativa apresentada e verossimilhança na intenção de responder o solicitado,
certificando-se todas as diligências e contatos realizados nos autos do procedimento, observando necessariamente o
disposto nos §2º, §3º e §4º deste artigo.
§7º. Para fins de avaliar a verossimilhança na intenção de efetivamente responder o expediente, o servidor deverá
também considerar o lapso temporal decorrido até o contato telefônico realizado.
Não atendimento da solicitação após reiteração
ARTIGO 59. Escoado o(s) prazo(s) concedido(s) pelo servidor nos termos do artigo anterior sem o
encaminhamento da resposta ou havendo recusa pela parte oficiada em prestar as informações solicitadas, deverá o
servidor certificar a ausência de resposta/atendimento à solicitação ministerial.
§1º. Após a certificação, independe de determinação, o servidor deverá reiterar o expediente mediante requisição
pessoal.
§2º. Salvo determinação em contrário, a requisição será sempre pessoal.
§3º. Sendo o destinatário localizado em outra comarca, o expediente será entregue por meio de Carta Precatória
que deverá ser expedida.
§4º. Os atos previstos neste artigo ficam condicionados à observância do disposto no art. 57 desta Ordem de
Serviço.
§5º. Na emissão da requisição deve-se observar o contido no artigo 61 desta Ordem de Serviço.
Tentativas frustradas de contato telefônico
ARTIGO 60. Sendo frustradas as tentativas de contato telefônico, após certificação nos autos, deverá o servidor
renovar a diligência mediante a emissão de ofício de reiteração do expediente para resposta em 10 dias úteis.
§1º. Escoado o prazo, o deverá certificar a ausência de resposta/atendimento à solicitação ministerial.
§2º. Após a certificação, independe de determinação, o servidor deverá reiterar o expediente por ofício,
observando o disposto nos parágrafos do artigo anterior.
Subseção II - Das Requisições sem Respostas
ARTIGO 61. Formalizada a diligência mediante requisição pessoal em não havendo resposta, deverá o servidor
certificar tal situação nos autos.
§1º. A certificação da ausência de resposta, após o decurso do prazo determinado em requisição expedida fica
condicionada à prévia juntada nos autos da respectiva contrafé e a observância do disposto no art. 57 desta Ordem de
Serviço.
§2º. Na hipótese da requisição ser devolvida sem recebimento, o servidor deverá confirmar o endereço atual do
destinatário para reenvio do expediente.
ARTIGO 62. As requisições de certidões, documentos, informações, exames periciais e estudos técnicos
determinadas em despacho do Promotor de Justiça deverão ser emitidas com a advertência do disposto no artigo 10 da
Lei n. 7.347/8514 e artigo 31915 (agente público) e art. 33016 (particular) do Código Penal quando a solicitação possuir
caráter de imprescindibilidade nos termos da lei, ou seja, quando a recusa, o retardamento ou a omissão for relativo ao
encaminhamento de dados técnicos17 indispensáveis à propositura da ação civil, constando do ofício os dispositivos

Tipo de documento: Email encaminhado (Cod. 1556) Movimentação “Documento encaminhado por e-mail” (Cod. 100.10.09).
Art. 5º, §2º, da Resolução n. 199/2019- CNMP.
14
Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN,
a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público.
15
Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena
- detenção, de três meses a um ano, e multa.
16
Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.
17
A expressão "dados técnicos" se refere a qualquer informação dependente de um conhecimento ou trabalho específico, que seja peculiar de determinado ofício
ou profissão. Conforme, STJ, RHC nº 12359/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 01/07/2002;
12
13
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constitucionais e legais que fundamentam o poder de requisição e a indicação do objeto da investigação (Art. 22, § 9º,
Resolução 15/2017-PGJ).
PARÁGRAFO ÚNICO. Salvo determinação em contrário, a requisição de que trata o caput será sempre
pessoal.
CAPÍTULO VI – DOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS
ARTIGO 63. Os Inquéritos Civis, Procedimentos Preparatórios, Notícias de Fato, Procedimentos
Administrativos e Procedimento Investigatório Criminal deverão ser registrados no Sistema SAJ-MP conforme as
determinações da Resolução n. 15/PGJ/2007, Resolução n. 005/CPJ/2012 e Resolução n. 17/PGJ/2011, observando-se
ainda as rotinas de trabalho desta Promotoria de Justiça.
§1º. O registro de procedimentos no SAJ/MP deverá ser completo, preenchendo o campo da Área de Atuação e
Assunto conforme relação padronizada.
§2º. As informações constantes no cadastro, especialmente quanto aos dados acerca dos requeridos, devem ser
constantemente atualizadas independentemente de determinação nos autos, especialmente em relação ao endereço,
contato e procuradores da parte requerida.
Das Comunicações
Seção I – Instauração (IC, PP, PA E PIC)
Edital de Instauração
ARTIGO 64. Instaurado o Inquérito Civil (IC), Procedimento Preparatório (PP), Procedimento Administrativo
(PA) e Procedimento Investigatório Criminal (PIC) por meio de portaria expedida pelo Promotor de Justiça, no momento
do cumprimento demais determinações contidas na portaria deverá o servidor expedir edital enviando-o à ProcuradoriaGeral de Justiça, por meio eletrônico, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público Estadual, a fim de
tornar pública a instauração dos referidos procedimentos extrajudiciais considerando o disposto no art. 27, VI, da Lei
Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994, no art. 30, § 2º, da Resolução nº 015/PGJ/2007, no art. 15, da Resolução
nº 017/ 2011/PGJ e no artigo 5º da Resolução n. 05/2012/CPJ.
PARÁGRAFO ÚNICO. A cópia do Diário Oficial do Ministério Público Estadual correspondente à publicação
do edital expedido deverá ser juntada aos autos pelo servidor responsável pela função Secretaria.
Cientificação do autor da representação
ARTIGO 65. Sendo os procedimentos referidos no artigo anterior oriundos de representação (com autoria
identificada) encaminhada diretamente à Promotoria de Justiça ou encaminhada através da Ouvidoria do MPMS (com
autoria identificada), deverá se proceder à comunicação, por meio eletrônico, telefônico ou mediante carta registrada, ao
representante dos fatos das providências adotadas, conforme disposto no artigo 11. § 7º, da Resolução nº 15/2007/PGJ.
PARÁGRAFO ÚNICO. Sendo a autoria da representação anônima deve-se certificar a situação nos autos.
Seção II – Prorrogações de Prazo (IC, PP, PA E PIC)
ARTIGO 66. É dispensado o envio manual de comunicação de prorrogação de prazo de Inquérito Civil (IC),
Procedimento Preparatório (PP), Procedimento Administrativo (PA) e Procedimento Investigatório Criminal (PIC) ao
Conselho Superior do Ministério Público-CSMP conforme artigo 35 da Resolução nº 0014-2017-CPJ, artigo 6º da
Resolução nº 05-2012-CPJ e artigo 14 da resolução nº 17-2011-PGJ.
Complemento de movimentação
§1º. Em todas as peças de prorrogações de prazo emitidas em Inquérito Civil (IC) ou Procedimento Preparatório
(PP) pela assessoria jurídica e estagiários o trecho do documento em que as diligências faltantes para a conclusão da
investigação forem indicadas deverá ser marcado como “Complemento da Movimentação” (Ctrl+M ou
), devendo
ser vinculado aos movimentos taxonômicos 1001033 (prorrogação de prazo de investigação em IC) e 1001031
(prorrogação de prazo de investigação em PP), conforme o caso.
Seção III – Dos Arquivamentos
NOTÍCIA DE FATO
Cientificação do autor da representação
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ARTIGO 67. Em cumprimento à promoção de arquivamento da Notícia de Fato deverá o servidor expedir
notificação ao autor da representação a fim de cientificá-lo do arquivamento e da possibilidade de interposição de recurso
ao CSMP segundo prevê o art. 11, §1º, da Resolução n. 15/2007/PGJ.
§1º. A notificação será realizada pessoalmente somente quando o autor da representação residir na área urbana
do município de Ponta Porã, em prestígio aos princípios da economicidade e eficiência na gestão pública. Com relação
às demais localidades, será encaminhada notificação por meio eletrônico (e-mail ou Whatszap) ou mediante carta
registrada desde que se tenha certeza de que houve a efetiva cientificação/recebimento pelo destinatário.
§2º. Remetidas as notificações e gerada pendência do prazo de 10 dias para interposição do recurso, esta deverá
ser devidamente atualizada com base na data do recebimento da notificação de cientificação pelo autor da representação,
inserindo na observação de fila “AG PRAZO RECURSAL”.
ARTIGO 68. Expirado o prazo sem interposições de recurso, independente de certificação nos autos, o servidor
deverá remeter o cadastro da NF ao arquivo mediante o lançamento da movimentação “Remetido ao Arquivo” (Cód.
1001016) (art. 11, § 5º da Resolução 15/2007/PGJ).
Interposição de Recurso
ARTIGO 69. Havendo interposição de recurso tempestivo pelo autor da representação em face do arquivamento
da Notícia de Fato, notificação deverá ser expedida aos demais interessados para, querendo, oferecerem contrarrazões no
prazo de 10 dias (art. 11, § 3º da Resolução 15/2007/PGJ).
ARTIGO 70. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, os autos deverão ser
conclusos ao Promotor de Justiça para análise quanto à reconsideração (art. 11, § 4º da Resolução 15/2007/PGJ).
ARTIGO 71. Não havendo reconsideração pelo Promotor de Justiça os autos deverão ser remetidos, no prazo
de três dias, ao Conselho Superior do Ministério Público (art. 11, § 6º da Resolução 15/2007/PGJ).
INQUÉRITO CIVIL E PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
ARTIGO 72. Promovido o arquivamento dos autos de Inquérito Civil e de Procedimento Preparatório, deverá
o servidor:
I – Expedir ofício de cientificação ao investigado e ao autor da representação que deu ensejo à instauração do
procedimento (se houver), informando-os do arquivamento determinado, devendo ser encaminhado, preferencialmente,
pelo meio de comunicação eletrônica acordada nos autos e, em sua ausência, mediante carta registrada. Caso não seja
possível a cientificação pessoal, expedir-se-á Edital de Cientificação, encaminhando-o à publicação por meio do Diário
Oficial do Ministério Público;
II – Remeter os autos eletronicamente ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de três dias,
contados da data da promoção de arquivamento, independe da comprovação efetiva da cientificação pessoal dos
interessados ou da juntada aos autos do Edital de Cientificação devidamente publicado, sob pena de falta grave (art. 26,
§ 1º, da Resolução nº 15/2007/PGJ e art. 34 da Resolução 014/2017/CPJ).
Arquivamento parcial
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Sendo a promoção de arquivamento parcial em relação aos fatos lesivos apurados,
quando a ação civil proposta excluir de seu objeto qualquer um deles ou deixar de incluir qualquer um dos investigados,
a remessa ao Conselho Superior do Ministério Público deverá ser encaminhada com cópia da petição inicial da ação civil
pública, no prazo de três dias, contados da data do ajuizamento da ação (art. 29, p.u, da Resolução nº 15/2007/PGJ).
Arquivamento com TAC
PARÁGRAFO SEGUNDO. Sendo a promoção de arquivamento do Inquérito Civil fundada na formalização
de Termo de Ajustamento de Conduta-TAC, em especial da área de atuação relacionada ao meio ambiente, deverá o
servidor, sem prejuízo das determinações contidas no caput deste artigo ou na própria peça elaborada, realizar os seguintes
atos:
I - Encaminhar extrato do acordo para publicação no DOMP;
II - Arquivar a via original do acordo firmado em pasta própria física da Promotoria de Justiça, mantendo-se sua
cópia nos autos do procedimento;
III - Digitalizar o acordo firmado, alocando-o na pasta digital da Promotoria de Justiça (Procedimentos/TACANO/Área de atuação);
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IV - Lançar na planilha de acompanhamento financeiro das verbas provenientes da atuação desta 1ª Promotoria
de Justiça direcionadas às entidades cadastradas o montante acordado no TAC, indicando o valor, data de pagamento e
confirmação de pagamento;
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Cientificação dos interessados
ARTIGO 73. Promovido o arquivamento dos autos de Procedimento Administrativo, independe de
determinação nos autos, deverá o servidor expedir notificação para todos os interessados (requerido/autor da
representação/terceiro interessado), a fim de cientificá-los do arquivamento e da possibilidade de interposição de recurso
ao CSMP segundo prevê o art. 7º, §1º, da Resolução n. 05/2012/CPJ.
PARÁGRAFO ÚNICO. Após a remessa das notificações deve ser lançada pendência do prazo de 10 dias para
interposição do recurso, inserindo na observação de fila “AG PRAZO RECURSAL”
ARTIGO 74. Expirado o prazo sem interposições de recurso e havendo certidão do Conselho Superior do
Ministério Público sem ressalvas nos autos do PA, independente de certificação nos autos, o servidor deverá remeter o
cadastro do PA ao arquivo mediante o lançamento da movimentação “Remetido ao Arquivo” (Cód. 1001016).
ARTIGO 75. Existindo ressalvas na certidão encaminhada pelo CSMP, dever-se-á fazer os autos conclusos ao
Promotor de Justiça.
Interposição de Recurso
ARTIGO 76. Interposto recurso contra o arquivamento, o servidor deverá expedir notificação para os demais
interessados para, querendo, oferecerem contrarrazões no prazo de 10 dias (art. 7°, § 3º da Resolução 05/2012-PGJ).
ARTIGO 77. Apresentados as contrarrazões ou decorrido o prazo, fazer os autos conclusos ao Promotor de
Justiça para análise quanto à reconsideração, nos termos do § 4º do art. 7º da Resolução 05/2012-PGJ.
CAPÍTULO VII – DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS
ARTIGO 78. Recebidos processos judiciais físicos no fórum pelo servidor motorista da forma e modo
estabelecidos em ato normativo interno da Supervisão das Promotorias de Justiça, deverá o servidor dar entrada da carga
manualmente (entrada de carga – Cod. 920246) destes procedimentos no Sistema SAJ-MP, conferindo previamente o
endereçamento correto dos autos à Promotoria de Justiça conforme suas atribuições ou direcionando-os à Promotoria de
Justiça correspondente.
§1º. No ato do recebimento dos procedimentos físicos, o servidor deverá carimbar os processos a fim de
identificar o dia da entrada dos autos na Promotoria de Justiça.
§2º. O recibo de entrega dos processos judiciais deverá permanecer arquivado em pasta própria da Promotoria
de Justiça, devidamente assinado tanto pelo servidor motorista, quanto pelo servidor da Promotoria de Justiça responsável
pelo recebimento dos autos.
ARTIGO 79. As saídas de processos judiciais físicos pelo SAJ-MP deverão ser formalizadas pelo servidor
responsável pela “Função-Secretaria” após ter sido o parecer/manifestação devidamente corrigido e assinado pelo
Promotor de Justiça, ocasião em que o cadastro do processo será encaminhado automaticamente à fila “Devolvido ao
Judiciário”.
ARTIGO 80. As saídas de processos judiciais físicos deverão ser registradas manualmente no SAJ-MP (remessa
da carga - Cod. 920247), arquivando-se em pasta própria o respectivo protocolo de remessa assinado pelo servidor do
Poder Judiciário. Os autos físicos serão remetidos ao Fórum nos dias estabelecidos pela Supervisão das Promotorias de
Justiça ou, em caso de urgência, solicitando-se ao servidor motorista o encaminhamento imediato.
ARTIGO 81. O recebimento e registro no Sistema SAJ-MP dos inquéritos policiais será disciplinado por meio
de ato normativo interno da Supervisão das Promotorias de Justiça, de modo uniforme e geral, cabendo aos servidores da
Promotoria de Justiça receber os autos físicos já cadastrados e remetidos à lotação.
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ARTIGO 82. As saídas dos inquéritos policiais deverão ser registradas no Sistema SAJ-MP, imprimindo-se
uma via do protocolo de remessa, a qual será recebida e assinada pelo servidor lotado na CIP (Central de Inquéritos) das
Promotorias de Justiça ou colaborador por ele delegado.
CAPÍTULO VIII – DO APOIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
ARTIGO 83. Além dos deveres inerentes ao cargo público exercido pelos servidores, fica estabelecido no
âmbito desta Promotoria de Justiça os seguintes deveres:
I – Seguir fielmente a divisão diária de funções de trabalho estabelecida pelo Promotor de Justiça;
II – Alimentar a lista telefônica compartilhada da Promotoria de Justiça, bem como promover a sua atualização
durante a realização de diligências;
III – Lançar os dados do controle de sua produtividade diária na planilha de Produtividade Interna;
IV - Realizar as devidas justificativas/pedidos no Sistema de Ponto Online até o dia 10 do mês subsequente.
V - Participar da reunião administrativa mensal da Promotoria de Justiça;
VI - Manter-se na copa das Promotorias de Justiça em dias ordinários somente durante o período e tempo
previamente comunicado ao Promotor de Justiça que cientificará à Supervisão das Promotorias de Justiça a fim de evitar
grandes aglomerações de pessoas no local.
ARTIGO 84. As atividades não abrangidas por esta O.S ou pelas Rotinas de Trabalho próprias deverão ser
realizadas conforme orientação do Promotor de Justiça e/ou Assessoria Jurídica.
ARTIGO 85. Os Estagiários de Direito e Estagiários de Ensino Médio deverão desempenhar todas as atividades
segundo seu nível de conhecimento e aptidão, seguindo as diretrizes contidas nas rotinas de trabalho desta 1ª Promotoria
de Justiça, sob a supervisão do Promotor de Justiça, da Assessoria Jurídica e dos Servidores Técnicos.
CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
ARTIGO 86. A posterior alteração/revogação de atos normativos expedidos pelos Órgão Superiores do
Ministério Público Estadual acarretará a automática alteração/revogação das disposições em contrário contidas nesta
Ordem de Serviço, devendo os servidores observarem as novas regras definidas certificando-se nos autos do procedimento
a observância do novo ato normativo.
ARTIGO 87. Fica definida como fonte padrão dos textos digitais produzidos pela Promotoria de Justiça o tema
Calibri Light e tamanho 11, podendo este último ser reduzido para fins de formatação e enquadramento dos textos sempre
que necessário.
ARTIGO 88. Fica instituído por meio desta Ordem de Serviço o Protocolo Interno de remessa de expedientes,
o qual será utilizado pelo motorista das Promotorias de Justiça por ocasião da entrega dos expedientes emitidos por esta
Promotoria de Justiça, o qual será preenchido manualmente pelo servidor encarregado da “Função-remessa” no momento
da remessa de expedientes.
ARTIGO 89. Fica instituído por meio desta Ordem de serviço o Controle de Produtividade Mensal, cujo
preenchimento periódico pelo Promotor de Justiça e pelos servidores e estagiários será imprescindível e se dará nos
moldes da planilha própria desenvolvida para tal finalidade.
PARÁGRAFO ÚNICO. As categorias e atividades elencadas na planilha de produtividade poderão ser
alteradas sempre que novas atividades forem provocadas pela demanda de trabalho desta Promotoria de Justiça ou nova
metodologia de trabalho for discutida e implementada.
ARTIGO 90. As disposições contidas nesta Ordem de Serviço entram em vigor na data de sua publicação,
ficando revogada a Ordem de Serviço n. 01/2017/1ªPJPP e a Ordem de Serviço n. 01/2018/1ªPJPP.
Ponta Porã, 04 de março de 2020.
GABRIEL DA COSTA RODRIGUES ALVES
Promotor de Justiça
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SÃO GABRIEL DO OESTE

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº MP 09.2019.00000625-7
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
RECOMENDAÇÃO nº 001/2020/1ªPJ-SGO
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por seu Promotor de Justiça que ao final subscreve, no
uso de suas atribuições, com fundamento no art. 127, caput, da Constituição Federal; art. 27, parágrafo único, Inciso IV
da Lei Federal nº 8.625 de 12/02/93; art. 29, IV da Lei Complementar Estadual nº 072 de 19/01/94; e art. 44 da Resolução
nº 015-PGJ de 27/11/07;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127 da Constituição Federal);
CONSIDERANDO a norma constante do Códex Civil vigente, o qual estabelece a atribuição do Órgão
Ministerial para fiscalizar a regularidade e licitude das fundações de direito privado e, nesse contexto, dispõe em seu art.
66 que "Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas";
CONSIDERANDO que o artigo 2º, inciso III, da resolução nº 003/2006-PGJ estabelece que compete às
Promotorias de Fundação examinar as contas prestadas anualmente pelas Fundações ao Ministério Público Estadual,
aprovando-as ou não;
CONSIDERANDO que tramitam nesta Promotoria de Justiça 4 (quatro) procedimentos administrativos PA n.
09.2019.00000625-7, PA n. 09.2018.00002110-0, PA n. 09.2017.00002799-9 e PA n. 09.2018.00001674-0, os quais
visam à análise técnico-contábil das contas prestadas anualmente pela Fundação João 15, os quais têm apresentado
negativa de emissão de certificado de regularidade ante a falta de apresentação de informações e documentos de natureza
indispensável;
CONSIDERANDO que a instrução dos procedimentos administrativos retromencionados tem sido obstada pelas
constantes faltas injustificadas de resposta da fundação aos ofícios expedidos por este Órgão Ministerial;
CONSIDERANDO, por fim, que em recente correição realizada nesta Promotoria de Justiça pela CorregedoriaGeral do Ministério Público, RELATÓRIO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA Nº MP 10.2019.00000158-3, constou
recomendação a esta Promotoria de Fundações para que adote as providências com vistas à solução da situação irregular
constatada nos procedimentos administrativos relativos à Fundação João 15;
O Ministério Público Estadual, por seu promotor de justiça que ao final subscreve, com fundamento no artigo
129, inciso II, da Constituição Federal, artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n. 8.0625, de 12 de fevereiro
de 1993, artigo 29, IV da Lei Complementar Estadual nº 072 de 19/01/94, artigo 44 da Resolução nº 015-PGJ de 27/11/07
e artigo 4º, inciso IX, da Resolução 20/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, visando à regularização da
personalidade jurídica da fundação de direito privado, RECOMENDA:
À Fundação João 15, na pessoa de sua Presidente Fabiana Pereira de Araújo Tonello, que adote as providências
necessárias à regularização das contas apresentadas, providenciando a apresentação das informações e documentos
necessários à conclusão da análise das contas e comprovação de sua regularidade, no prazo de 30 (trinta) dias.
Por fim, nos termos do art. 45, caput e parágrafo único, da Resolução n. 015/2007/PGJ, aguarda-se o prazo de
30 (trinta) dias para que a recomendada responda, por escrito, a este expediente, devendo providenciar, incontinenti, a
divulgação adequada e imediata da presente recomendação em todos os meios de comunicação disponíveis, sem prejuízo
da publicação que será providenciada pelo próprio Ministério Público Estadual.
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Ressalta-se, por fim, que o não acatamento e cumprimento da presente recomendação poderá dar lugar à adoção
das medidas judiciais descritas no art. 69 do Código Civil/2002, dentre as quais, a possibilidade de propositura de ação
de extinção da fundação.
São Gabriel do Oeste, 04 de março de 2020.
DANIEL HIGA DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça
TERENOS

EDITAL Nº 0012/2020/PJ/TRN
A Promotoria de Justiça da comarca de Terenos/MS torna pública a instauração do Procedimento Administrativo
de tutela de interesses individuais indisponíveis abaixo especificado, o qual está à disposição de quem possa interessar,
no endereço sito Rua Pedro Celestino, s/n, Centro, Terenos/MS.
Procedimento Administrativo de tutela de interesses individuais indisponíveis: 09.2020.00000669-0.
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso Do Sul.
Requerido: A apurar
Assunto: Apurar possível situação de risco envolvendo o menor G.R.C., para, em sendo o caso, ajuizar ação
pertinente.
Terenos/MS, 18 de fevereiro de 2020.
EDUARDO DE ARAÚJO PORTES GUEDES
Promotor de Justiça
COMARCAS DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA
DEODÁPOLIS

RECOMENDAÇÃO Nº 0001/2020/PJ/DPS.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Nº
09.2020.00000853-3.
NOTICIANTE: Promotoria de Justiça de Deodápolis/MS.
INTERESSADO: Município de Deodápolis/MS.
OBJETO: Acompanhar as políticas públicas de prevenção e de enfrentamento ao combate dos vetores de transmissão da
"Dengue", da "Zika" e da "Chikungunya", notadamente o mosquito Aedes aegypti, adotadas pelo Município de
Deodápolis/MS.
RECOMENDAÇÃO Nº 0001/2020/PJ/DPS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por meio da Promotoria de Justiça da comarca de Deodápolis/MS, com fundamento
no art. 27, IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – Lei nº 8.625/93 e art. 44, da Resolução nº 15/2007/PGJ
e,
CONSIDERANDO que a Carta de Brasília estabelece como diretrizes referentes aos membros do Ministério
Público a adoção de postura resolutiva amparada no compromisso com ganhos de efetividade na atuação institucional,
exigindo-se, para tanto a utilização racional do mecanismo da judicialização nos casos em que a via não seja obrigatória
e indispensável, devendo o membro analisar se realmente a judicialização é o caminho mais adequado e eficiente para o
caso;
CONSIDERANDO que a Carta de Brasília estabelece, ainda, como diretrizes referentes aos membros do
Ministério Público, a utilização de mecanismos de resolução consensual, como a negociação, a mediação, a conciliação,

mpms.mp.br

PÁGINA 36

DOMPMS • Ano XI • Número 2.158

sexta-feira, 6 de março de 2020

as práticas restaurativas, as convenções processuais, os acordos de resultado, assim como outros métodos e mecanismos
eficazes na resolução dos conflitos, controvérsias e problemas;
CONSIDERANDO que a Carta de Brasília estabelece, ainda, como diretrizes referentes aos membros do
Ministério Público, o esgotamento das alternativas de resolução extrajudicial dos conflitos, controvérsias e problemas,
com o incremento da utilização dos instrumentos como a Recomendação, Termo de Ajustamento de Conduta, Projetos
Sociais e adoção do arquivamento resolutivo sempre que essa medida for a mais adequada;
CONSIDERANDO que o art. 129, caput, e inciso III, da CF/88 dispõe que:
[...] Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
[...] III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que a mídia tem noticiado que o país está passando por uma epidemia de "Dengue",
conforme se verifica pelas notícias https://observatorio3setor.org.br/noticias/epidemia-ignorada-brasil-tem-574-milcasos-de-dengue-em-um-mes/;
CONSIDERANDO que a mídia tem noticiado que o Estado de Mato Grosso do Sul já registrou, pelo menos, 10
óbitos causados pela epidemia de "Dengue" que assola o país, conforme se verifica pela notícia
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2020/crianca-de-9-anos-e-a-11a-vitima-de-dengue-em-ms-a-2a-em-campogrande;
CONSIDERANDO que o Apoio Administrativo da Promotoria de Justiça de Deodápolis/MS, por determinação,
realizou vistoria por amostragem nas imediações do Edifício do Fórum e constatou que o terreno não edificado localizado
na esquina do Edifício do Fórum com a creche municipal, apresenta mato alto, lixo acumulado, e resto de entulho de
construção civil, fatores que ocasionam a propagação de vetores de transmissão da "Dengue", da "Zika" e da
"Chikungunya", especificamente a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Nesse sentido:
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CONSIDERANDO que aportou na Promotoria de Justiça de Deodápolis/MS "denúncia" apócrifa encaminhada
pela Ouvidoria do MPMS, que resultou no registro da a Notícia de Fato nº 01.2020.00000530-3, a qual informa que:
"[...] Viveiro Municipal hoje é o maior criador de mosquito da Dengue do município de Deodápolis. Lá existe dezenas
de carros sucat eados da prefeitura tomando sol e chuva, e empoçando água parada para berçario do mosquito, além de
uma montanha de cadeira, armário, geladeira, ferro retorcido, tudo jogado a céu aberto para criação do mosquito. [...]"
(sic).

CONSIDERANDO que a CF/88 garante o direito de propriedade, dispondo:
[...] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
[...] XXII - é garantido o direito de propriedade;

CONSIDERANDO que a CF/88 determina que a propriedade atenderá sua função social, dispondo que:
[...] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
[...] XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

CONSIDERANDO que o art. 225, caput, da CF/88, dispõe que:
[...] Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as
presentes e futuras gerações.

CONSIDERANDO que o art. 196, caput, da CF/88, dispõe que:
[...] Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

CONSIDERANDO que o art. 6º, I, do Código de Posturas do Município de Deodápolis/MS, dispõe que:
[...] Art. 6º - Para preservar a estética e a higiene dos logradouros públicos é proibido:
[...] I – Manter terrenos sem adequada limpeza, com águas estagnadas, lixo ou materiais nocivos à saúde pública;

CONSIDERANDO que o art. 10, do Código de Posturas do Município de Deodápolis/MS, dispõe que:
[...] Art. 10 – As Multas decorrentes de infração às disposições desta Seção serão de 5 à 200 UFIDs unidade fiscal de
Deodápolis), observados os valores fixados conforme Tabela – Anexo 01;
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CONSIDERANDO que o art. 79, do Código de Posturas do Município de Deodápolis/MS, dispõe que:
[...] Art. 79 – Os proprietários ou moradores são obrigados a conversar em perfeito estado de asseio os seus quintais,
pátios, prédios e terrenos, bem como são responsáveis pela manutenção da edificação em perfeitas condições de higiene.
Parágrafo 1º - É de responsabilidade direta dos proprietários destruir nos seus terrenos e edificações tudo quanto
acumule águas que constituam focos de larvas, criadouros de moscas e mosquitos ou exalem mau cheio, sob pena de
multa em lei específica;
Parágrafo 2º - Os proprietários de terrenos pantanosos, alagados ou com água estagnada são a obrigados a drená-los.
Parágrafo 3º - A Municipalidade poderá promover a realização de serviços de drenagem ou aterro em propriedades
privadas, mediante a indenização das despesas.

CONSIDERANDO que o art. 85, do Código de Posturas do Município de Deodápolis/MS, dispõe que:
[...] Art. 85 – As Multas decorrentes de infração às disposições desta Seção serão de 10 à 200 UFIDs (unidade fiscal
de Deodápolis), observados os valores fixados conforme Tabela ) Anexo 01;

CONSIDERANDO que o art. 27, VI, da Lei Complementar nº 1/2017 do Município de Deodápolis/MS, dispõe
que:
[...] Art. 27. Compete à Secretaria Municipal de Saúde:
[...]
VI – a promoção dos serviços de vigilância em saúde nas áreas epidemiológica, sanitária, ambiental, alimentar e de
doenças endêmicas e realização de campanhas de esclarecimento e de imunização, em articulação com os governos
federal e estadual;

CONSIDERANDO que o art. 38, do Decreto Municipal nº 9/2017 do Município de Deodápolis/MS, dispõe que:
[...] Art. 38 A Divisão de Vigilância Sanitária, órgão subordinado à Secretaria Municipal de Saúde, compete:
[...]
c) executar as atividades de vigilância epidemiológica e sanitária;
[...]
g) promover ações e atividades atinentes a vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, entre outras atividades afins.

CONSIDERANDO que a Administração possui o Poder Hierárquico, que é definido pela doutrina como:
"[...] Do sistema hierárquico na Administração decorrem alguns efeitos específicos. O primeiro consiste no poder de
comando de agentes superiores sobre outros hierarquicamente inferiores. Estes, a seu turno, têm dever de obediência
para com aqueles, cabendo-lhes executar as tarefas em conformidade com as determinações superior.
Outro efeito da hierarquia é o de fiscalização das atividades desempenhadas por agentes de plano hierárquico
inferior para a verificação de sua conduta não somente em relação às normas legais e regulamentares, como
ainda no que disser respeito às diretrizes fixadas por agentes superiores. [...]". (FILHO, José dos Santos Carvalho;
Manual de Direito Administrativo – 18ª edição – Editora Lumen Juris – pág. 67 – sem destaque no original).

CONSIDERANDO que a Administração possui o Poder de Polícia, que é definido pela doutrina como:
"[...] Clássico é o conceito firmado por MARCELO CAETANO: "É o modo de atuar da autoridade administrativa que
consiste em intervir no exercício das atividades individuais suscetíveis de fazer perigar interesses gerais, tendo por
objeto evitar que se produzam, ampliem ou generalizem os danos sociais que a lei procura prevenir.
De nossa parte, entendemos se possa conceituar o poder de polícia como a prerrogativa de direito público que,
calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em
favor do interesse da coletividade. [...]". (FILHO, José dos Santos Carvalho; Manual de Direito Administrativo – 18ª
edição – Editora Lumen Juris – pág. 75 – sem destaque no original).

CONSIDERANDO que o art. 37, caput, da CF/88 dispõe que:
[...] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte [...];

CONSIDERANDO que o Código de Postura do Município de Deodápolis/MS disponibiliza
instrumentos/medidas que visam atender a função social da propriedade privada, e, por consequência, possibilitam que
Administração exija dos proprietários de terrenos não edificados que cessem a má conservação desses, adotando medidas
para conter o mato alto, o lixo acumulado, e o resto de entulho de construção civil;
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CONSIDERANDO que os terrenos não edificados que possuam mato alto, lixo acumulado, e resto de entulho
de construção civil, contribuem, sobremaneira, à propagação de vetores de transmissão da "Dengue", da "Zika" e da
"Chikungunya", especificamente a proliferação do mosquito Aedes aegypti;
CONSIDERANDO que o art. 54 da Lei nº 9.605/98, dispõe que:
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde
humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
§ 2º Se o crime:
I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou
que cause danos diretos à saúde da população;
III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade
competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

CONSIDERANDO que o art. 4º, caput, da Lei 8.429/92, dispõe que:
Art. 4º Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

CONSIDERANDO que o art. 11, caput, da Lei 8.429/92, dispõe que:
Art. 11 - Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente:

CONSIDERANDO que a doutrina define a violação aos princípios administrativos como:
[...] Ante a natureza e a importância dos interesses passíveis de serem lesados pelos ímprobos, afigura-se louvável a
técnica adotada pelos arts. 4º e 11 da Lei n. 8.429/1992, preceitos em que a violação aos princípios regentes da atividade
estatal, ainda que daí não resulte dano ao erário, consubstanciará ato de improbidade. Deve-se observar, ainda, que
referidos dispositivos da Lei n. 8.429/1992 apresentam-se como verdadeiras normas de integração de eficácia da
Constituição da República, pois os princípios por eles tutelados há muito foram consagrados nesta. (GARCIA, Emerson
e; ALVES, Rogério Pacheco – Improbidade Administrativa – 8ª Edição – Editora Saraiva – pág. 416-417).

RECOMENDA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Deodápolis/MS, Valdir Luiz Sartor, e, ao
Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Saúde de Deodápolis/MS, Jean Carlos Silva Gomes, que:
1) no prazo de 30 dias (a iniciar a contagem após o primeiro dia útil do recebimento da presente recomendação),
apresentem relatório pormenorizado informando todas as medidas que foram adotadas até o momento para prevenção e
o enfrentamento ao combate da "Dengue", da "Zika" e da "Chikungunya", bem como a atual situação dos terrenos não
edificados (baldios) e construções abandonadas localizados no Município de Deodápolis/MS, considerando que eles
contribuem, sobremaneira, à propagação de vetores de transmissão das doenças referidas, especificamente a proliferação
do mosquito Aedes aegypti;
2) imediatamente, façam uso do Poder de Polícia e dos instrumentos constantes no Código de Postura do
Município de Deodápolis/MS, e demais diplomas administrativos municipais, a fim de promoverem à execução de atos
e diligências administrativas que visem coibir a propagação dos vetores de transmissão da da "Dengue", da "Zika" e da
"Chikungunya", especificamente com relação a terrenos não edificados (baldios) e construções abandonadas localizados
na área urbana da sede e dos distritos do Município de Deodápolis/MS.
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Visando averiguar o cumprimento deste item, é informado aos Recomendados que a Promotoria de Justiça
poderá proceder com inspeção in loco no departamento administrativo responsável pela execução e cumprimento dos atos
e diligências administrativos que forem determinados, objetivando analisar, por amostragem, os procedimentos
administrativos instaurados a fim de instrumentalizar a implementação do Poder de Polícia, nos termos do art. 27, I, alínea
"c", da Lei Orgânica do MPMS;
3) no prazo de 10 dias, caso não exista no município, proceda com a regulamentação do Código de Postura do
Município de Deodápolis/MS a fim de serem estabelecidos critérios objetivos aptos a definir como se dará a conservação
dos terrenos não edificados (baldios) e das construções abandonadas no Município de Deodápolis/MS;
4) no prazo de 10 dias, constitua comissão ou nomeie servidor público a fim de dar prioridade na averiguação
de "denúncias" e relatórios encaminhados pela Promotoria de Justiça de Deodápolis/MS e demais colaboradores,
relacionadas à má conservação de terrenos não edificados (baldios) e construções abandonadas no Município de
Deodápolis/MS; e
5) imediatamente, promova a divulgação adequada no Órgão de Imprensa Oficial do Município de
Deodápolis/MS, da presente recomendação, o que faz com fundamento no art. 45 da Resolução nº 15/2007/PGJ.
As Autoridades Administrativas destinatárias deverão se pronunciar acerca do acatamento da presente
Recomendação, no prazo de 5 dias (a iniciar a contagem após o primeiro dia útil do recebimento da presente
recomendação), destacando-se que a ausência de manifestação importará em presunção de recusa ao seu cumprimento e,
assim como o não acatamento, ensejará a adoção das medidas judiciais cabíveis, notadamente o ajuizamento de Ação
Civil Pública pela prática de Ato de Improbidade Administrativa.
Deodápolis/MS, 28 de fevereiro de 2020.
ANTHONY ÁLLISON BRANDÃO SANTOS,
Promotor de Justiça.
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