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extrato da Portaria n° _009_/2022-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Justi-
ça da defesa da Probidade administrativa e tutela das fundações e Entidades 
de interesse social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, incisos iv e 
viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, incisos iv, a, 
b e viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iv, v e vi, e 27 da lei 8.625/1993 – 
loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar nº 057/06 – loM-
PPa, rEsolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- cPJ, torna pública 
a instauração do _iNQUÉrito civil_ _000345-940/2021_ que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, 
s/nº, Esq. c/ rod. transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – 
Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ _009_/2022-11PJMAB
objeto: _aPUrar atos dE iMProBidadE adMiNistrativa rElativos No-
MEaÇÃo irrEGUlar Para o carGo dE GEstÃo E acÚMUlo irrEGUlar 
dE carGos PÚBlicos sEM cUMPriMENto da JorNada dE traBalHo da 
NacioNal lUciclÉia cardoso cavalcaNtE, GEstora do ciaM/MaraBá
Envolvidos: _lUcilÉia cardoso cavalcaNtE_
alaN PiErrE cHavEs rocHa
Promotor de Justiça titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e tutela das fundações e Entidades de interesse 
social de Marabá

Protocolo: 781928
eXtrato de recoMeNdaÇÃo Nº 001/2022-MP/Pa-PJsLP. o Mi-
NistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ torna pública a presente 
recomendação visando o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defe-
sa lhe cabe promover. rEcoMENdaÇÃo Nº 001/2022-MP/Pa-PJslP (siMP 
000254-998/2020). oriGEM: Promotoria de Justiça de santa luzia do Pará. 
oBJEtivo/fiNalidadE: rEcoMENdar à Prefeitura Municipal de santa lu-
zia do Pará e à secretaria Municipal de Educação de santa luzia do Pará: 
1 - Que a retomada das atividades escolares presenciais seja reconhecida 
como prioridade absoluta em relação às demais atividades socioeconômi-
cas, em atendimento ao determinado no art. 227 da cf; 2 – Que a decisão 
do adiamento do retorno à presencialidade ou a continuidade da oferta do 
aprendizado remoto, somente seja decretada em casos excepcionais, após 
recomendação expressa das autoridades sanitárias competentes, levando-
se em conta, ainda, a capacidade de atendimento dos serviços de saúde e 
mediante o fechamento de outras atividades consideradas não essenciais, 
tais como comércio, bares e restaurantes; 3 – diante da melhora de cená-
rio e da consequente normalização do atendimento dos serviços de saúde, 
especialmente no que se refere ao tratamento dos casos de covid-19, que 
seja determinado o retorno à presencialidade das atividades educacionais, 
com a estrita obediência aos protocolos de segurança sanitária que visam a 
contenção da disseminação do covid-19 no ambiente escolar, conforme as 
normativas vigentes e orientações das autoridades sanitárias. dEstiNatá-
rio: Prefeitura Municipal de santa luzia do Pará e à secretaria Municipal 
de Educação de santa luzia do Pará.

Protocolo: 781918
extrato da Portaria n° _015/2022_-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e tutela das fundações e 
Entidades de interesse social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iv e viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iv, a, b e viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iv, v e vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – loMPPa, rEsolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna pública a instauração do _ProcEdiMENto PrEParatÓrio_ 
_003597-003/2022_ que se encontra à disposição na Promotoria de Justi-
ça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. transamazô-
nica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/fax: 
(94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ _015/2022_-11PJMAB
objeto:
_aPUrar sUPosto ato dE iMProBidadE adMiNistrativa rEfErENtE ao Pa-
GaMENto dE ProPiNa ao vicE-PrEfEito BoM JEsUs do tocaNtiNs JoEilsoN 
dos rEis saNtos Por PartE dE EMPrEsas atUaNtEs No MUNicÍPio_
Envolvidos:
_JoEilsoN dos rEis saNtos, G W BUss coMErcio EirEli – ME
sErvloc EMPrEENdEMENtos – EPP
BEllo MoNtE EMPrEENdEMENtos traNsPortE E sErviÇos ltda_
alaN PiErrE cHavEs rocHa
Promotor de Justiça titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e tutela das fundações e Entidades de interesse 
social de Marabá

Protocolo: 781964
eXtrato da Portaria Nº 015/2022-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000044-111/2014
a 1ª ProMotora dE JUstiÇa do coNsUMidor, em exercício, rEGia-
NE Brito coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000044-111/2014, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000044-111/2014-MP/1ªPJ/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000044-111/2014-MP/1ªPJ/dc com o objetivo de acompanhar a qualidade 
do serviço de transporte coletivo na linha UfPa/icoaraci, considerando o 
microssistema de proteção ao consumidor.
Belém, 04.04.2022.
rEGiaNE Brito coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 781955

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 24 de 
setembro de 2021
Portaria Nº 0434/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l v E:
aUtoriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de 
dias PerÍodo

126368/2020 alEXaNdrE aUGUsto fErraZ 
BEZErra 2019/2020 07 05 a 

11/10/2020

129208/2021 aliNE KaroliNE dias MEsQUita 2020/2021 30 01 a 
30/10/2021

124463/2020 cElia Maria dE MoUra Brito 2019/2020 24 15/10 a 
07/11/2020

124324/2020 claYtoN WoNGHaN da silva 2019/2020 19 13 a 
31/10/2020

126453/2020 faBiola fErrEira fiGUEira 
raNiEri 2019/2020 30 16/11 a 

15/12/2020

125058/2020 fraNcisco JosE rio BarBosa 2010/2011 09 01 a 
09/10/2020

116332/2021 JaQUEliNE NUNEs GoNcalvEs 2020/2021 30 05/07 a 
03/08/2021

101544/2021 JEssica lEao dos saNtos 2019/2020 30 29/01 a 
27/02/2021

116285/2021 lENa claUdia loBato dE alEXaN-
dria lYNcH 2019/2020 14 07 a 

20/06/2021

129142/2021 lidia Maria BarBosa calado 
coiMBra 2019/2020 08 20 a 

27/09/2021

113318/2021 lila MEllo E silva GUiMaraEs 
rENdEiro 2020/2021 30 05/07 a 

03/08/2021

127265/2021 lUcilENE da silva aMaral 2019/2020 30 09/09 a 
08/10/2021

129267/2021 Marli dE fatiMa lEao vaNZElEr 2020/2021 12 27/09 a 
08/10/2021

121979/2020 MaUro cavalcaNti siMao lUiZ 2019/2020 30 21/09 a 
20/10/2020

122911/2021 MilENa dE NaZarE PaNtoJa carva-
lHo BENtEs 2020/2021 15 24/08 a 

07/09/2021

117101/2021 NEila saNtos dE PaUla MoNtEiro 2019/2020 30 21/06 a 
20/07/2021

105601/2021 NElsilENE PErEira carvalHo 2019/2020 30 01 a 
30/03/2021

118156/2020 NEstor orlaNdo MilEo filHo 2017/2018 18 07 a 
24/10/2020

123848/2020 PaUla daNiEllE liMa da silva 2019/2020 12 14 a 
25/10/2020

118749/2021 sYlvia cHristiNa soUZa dE oli-
vEira saNtos 2020/2021 30 20/07 a 

18/08/2021

125104/2020 taliNE liMa lEao BaNdEira 2018/2019 14 03 a 
16/11/2020

124732/2020 tHais facaNHa raMos 2018/2019 12 16 a 
27/11/2020

116442/2021 WalBEr fErrEira da coNcEicao 
JUNior 2020/2021 30 23/06 a 

22/07/2021

sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistrativa.
BElÉM, 17 de setembro de 2021.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 781632
editaL N. 04/2022
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do centro de Estudos e 
aperfeiçoamento funcional (cEaf/MPPa), e a Unidade Nacional de capaci-
tação do conselho Nacional do Ministério Público (UNc/cNMP), resolvem:
torNar PÚBLico
critérios de elaboração e submissão de artigos provenientes de estudos e 
pesquisas interdisciplinares relacionadas a temas jurídicos, para envio de 
trabalhos para compor o e-book: “Ministério Público e Novas tecnologias: 
avanços, desafios e perspectivas”.
tÍtULo i – do ProJeto
1. Justificativa
a elaboração de uma obra coletiva de autores, com experiência prática e co-
nhecimento nas áreas temáticas que envolvem a atuação do Ministério Público 
brasileiro, busca promover o debate e o avanço das pesquisas sobre os desafios 
que se colocam e se renovam diante das novas tecnologias no campo do direito.
o objetivo da publicação é fomentar e disseminar a produção do conhecimento 
científico no âmbito do Ministério Público, bem como promover o compartilha-
mento de reflexões críticas sobre o tema nas suas diversas áreas de atuação.
1. título do livro eletrônico
 “Ministério Público e Novas tecnologias: avanços, desafios e perspectivas”.

sizetenascimento
Linha
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1. objetivos
2. a) contribuir para a análise e discussão de temas contemporâneos e os 
desafios na atuação do Ministério Público;
3. b) reunir em uma única obra artigos dentro do tema proposto, elabora-
dos a partir de experiências acadêmicas, teóricas e práticas de pesquisa-
dores e profissionais da área;
4. c) disseminar o conhecimento e a prática sobre o tema das novas tec-
nologias no campo do direito, com ênfase na atuação do Ministério Público 
como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e 
comprometido com a defesa e a garantia dos direitos fundamentais.
5. Utilização dos trabalhos
os trabalhos a serem publicados poderão ser utilizados, total ou parcialmente, 
para aplicações educacionais e científicas, desde que indicada a fonte.
1. os autores não serão remunerados pela publicação de seus trabalhos.
tÍtULo ii – da sUBMissÃo dos traBaLHos
1. os artigos deverão manter relação de pertinência temática com o título da obra.
2. os trabalhos deverão ser inéditos e poderão ser de autoria individual ou coletiva.
3. os trabalhos deverão seguir as normas estabelecidas nos anexos do 
presente edital.
4. os conceitos e concepções teóricas contidos nos artigos serão de inteira 
responsabilidade dos seus autores, bem como eventual conflito de interes-
se, eximindo-se os membros do conselho Editorial, das instituições apoia-
doras, de qualquer responsabilidade sobre o conteúdo desses trabalhos.
5. os(as) autores(as) deverão assinar o termo de cessão de direitos auto-
rais presente no anexo ii deste Edital, digitalizá-lo e encaminhá-lo, em for-
mato Pdf, ao e-mail ceaf_periodicos@mppa.mp.br. Quando em coautoria, 
cada autor deverá assinar e encaminhar termo de cessão próprio.
6. os autores poderão promover a republicação dos trabalhos em outros peri-
ódicos, desde que haja a expressa menção de publicação anterior nesta obra.
7. o envio do texto indica que os autores expressam acordo e aceitação 
em relação às normas do presente Edital e implica a autorização expressa 
para publicação.
8. os artigos deverão ser submetidos para o endereço eletrônico ceaf_pe-
riodicos@mppa.mp.br no período de 11/04 a 17/06/2022.
tÍtULo iii – da aVaLiaÇÃo dos traBaLHos
1. o conselho Editorial do livro eletrônico coletivo, responsável pela sua 
organização e publicação, avaliará os artigos.
2. a decisão do conselho Editorial será comunicada, via e-mail, aos auto-
res, indicando: a) aprovação; b) aprovação, com ressalvas para adequa-
ção; e c) rejeição.
3. os trabalhos aprovados que apresentem mínimas inadequações formais 
e/ou técnicas serão, a critério do conselho Editorial e para atender às re-
gras previstas neste edital, alterados quando de sua revisão, mantendo-se 
o conteúdo e o sentido do texto.
4. os trabalhos aprovados com ressalvas para adequações de conteúdo de-
verão ser reenviados pelo(a) autor(a) por e-mail, realizadas as adequações 
indicadas, no período de 25/07 a 05/08/2022, e serão encaminhadas ao 
conselho Editorial para nova avaliação.
5. os critérios, as opiniões e as razões fundantes da avaliação dos tra-
balhos, externadas pelo conselho Editorial, serão mantidos em rigoroso 
sigilo, exceto na hipótese de aprovação com ressalvas para adequação, 
previsto no item 17.
6. Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo conselho Editorial.
Belém/Pará, 01 de abril de 2022.
césar Bechara Nader Mattar Júnior
Procurador-Geral de Justiça
Ministério Público do Estado do Pará
daniel carnio costa
Presidente da Unidade Nacional de capacitação
conselho Nacional do Ministério Público - cNMP
aNeXo i
MetodoLoGia da coLeÇÃo
1. os artigos deverão manter relação de pertinência temática com o título da obra.
2. a submissão de artigos é aberta a membros e servidores do Ministério 
Público brasileiro e a toda comunidade acadêmica e científica, neste último 
caso, desde que o(a) autor(a) ou coautor(a) do artigo possua o título de 
doutor ou mestre. Mestrandos, especialistas, graduados e graduandos po-
derão publicar apenas em coautoria com doutores ou mestres.
3. a obra conterá:
apresentação
Prefácio
Índice
introdução
Parte Geral – apresentação geral
Partes Específicas – artigos organizados por seções, se for o caso
MetodoLoGia dos artiGos
1. o trabalho deve ser encaminhado em duas vias, uma em formato Pdf, 
outra em formato word, editável.
2. Na primeira página, antes do início do trabalho, devem constar:
3. a) o título e o subtítulo (se houver), em português, expressando o con-
teúdo principal do artigo de forma objetiva e clara, em maiúscula e negrito;
4. b) nome completo do autor, titulação acadêmica, vínculo institucional, 
cidade, país, endereço completo para correspondência (logradouro, núme-
ro, cidade e país), telefone e endereço de e-mail;
5. c) resumo, em português, constituído de uma sequência de frases, não 
devendo ultrapassar 250 (duzentas e cinquenta) palavras. o resumo deve 
ressaltar o problema, o objetivo, a metodologia e as conclusões.
6. d) palavras-chave no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco), separadas 
por ponto e vírgula e finalizadas por ponto final.
7. os artigos deverão ser organizados na seguinte sequência:
título
Nome do autor, titulação e qualificação profissional

resumo e palavras-chave
abstract e key words
introdução
desenvolvimento (tópicos do texto devidamente enumerados)
Considerações finais
referências
1. os artigos devem possuir no mínimo 10 (dez) páginas e no máximo 15 
(quinze) páginas, incluindo as referências. devem ser estruturados na se-
guinte formatação: folha a4, orientação retrato; espaçamento 1,5 cm e ali-
nhamento justificado; parágrafos iniciados a 1,25 cm da margem esquerda; 
margens superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm. deve ser 
utilizada a fonte times New roman, tamanho 12, estilo normal, exceto o título 
e as seções devem estar grafados em negrito. as citações diretas devem estar 
entre aspas, sem a utilização de itálico e, se ultrapassarem 3 (três) linhas, 
devem iniciar na margem do parágrafo seguinte, recuo de 4 cm, com fonte 
times New roman, tamanho 10, espaçamento simples. Nessa hipótese, de-
ve-se deixar uma linha em branco, antes e depois da citação.
2. os textos devem respeitar as normas descritas pela associação Bra-
sileira de Normas técnicas (aBNt), a seguir indicadas: NBr 6022:2018 
(artigo em publicação periódica técnica e/ou científica), NBR 6023:2018 
(referências), NBr 6024:2012 (numeração progressiva das seções de um 
documento escrito), NBr 6028:2003 (resumos), NBr 10520:2002 (cita-
ções em documentos).
3. O uso de “op. cit”, “idem” e “ibidem” nas notas bibliográficas deve ser 
evitado, substituindo-se pelo nome da obra por extenso.
4. As referências bibliográficas devem ser apresentadas no final do traba-
lho, em seção específica de acordo com as normas da ABNT.
5. as notas de rodapé devem ser reduzidas ao mínimo necessário.
6. Diagramas, quadros, tabelas e figuras podem ser colocados no texto, 
mas devem ser numeradas e suas fontes devem ser apresentadas no final 
do texto, após as referências. sua posição deve ser indicada no próprio 
texto, constando referência a eles no corpo do artigo. deve-se evitar a 
repetição de informações contidas no texto.
7. Para a diagramação, o conselho Editorial solicitará o envio de arquivos das 
imagens em formato adequado, com a resolução mínima para impressão.
aNeXo ii
terMo de cessÃo de direitos aUtorais
Eu, ________________________________________(nome), portador 
do rG nº. _______________, inscrito no cPf/Mf nº._______________, 
____________ (titulação acadêmica e vínculo institucional) residente e 
domiciliado à _________________________________ (logradouro, nú-
mero, cidade, estado, país), declaro, para todos os fins de direito, que 
o trabalho ____________________________________________ (título 
do artigo) é de minha _______________________________ (especificar 
autoria ou coautoria – se houver coautoria, indicar expressamente o nome 
do coautor, que também deverá preencher ficha idêntica), cedendo gra-
ciosamente à publicação “Ministério Público e Novas tecnologias: avanços, 
desafios e perspectivas” os direitos autorais pertinentes ao mencionado 
trabalho nessa obra, ressalvando os direitos autorais morais inalienáveis.
____________ (cidade), ____ de ______de 2022.
_____________________
(assinatura)

Protocolo: 781645
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 17 de 
setembro de 2021
Portaria Nº 0426/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l v E:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo a coNtar 
de

dias
restaN-

tes

116604/2020 alEXaNdrE aUGUsto 
fErraZ BEZErra 2019/2020 15/07 a 

13/08/2020 07/08/2020 07

109103/2021 BEatriZ aGUiar Mota 2019/2020 22/03 a 
20/04/2021 26/03/2021 26

121980/2021 cElia Maria dE MoU-
ra Brito 2020/2021 19/07 a 

17/08/2021 26/07/2021 23

117231/2020 claYtoN WoNGHaN 
da silva 2019/2020 06/08 a 

04/09/2020 17/08/2020 19

114129/2021 daNiElla socorro 
silva E silva 2020/2021 01 a 

30/06/2021 01/06/2021 30

110718/2021 Erica ciNara PErEira 
dos saNtos 2020/2021 03/05 a 

01/06/2021 03/05/2021 30

117901/2020 ivY rosas airEs dE 
olivEira 2019/2020 01 a 

30/09/2020 01/09/2020 30

123847/2020 JEssica lEao dos 
saNtos 2019/2020 19/10 a 

17/11/2020 19/10/2020 30

127429/2020 JEsUiNa carvalHo 
WataNaBE 2018/2019 07 a 

27/11/2020 19/11/2020 09

128687/2021 larissa MoNtEiro 
NasciMENto 2020/2021 23/08 a 

21/09/2021 08/09/2021 14

126591/2021 lEoNardo corrEa 
da costa 2020/2021 01 a 

30/09/2021 01/09/2021 30




