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GABINETE DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA N. 202, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
O JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de
suas atribuições, conferidas por meio da Portaria da Presidência n. 167, de 5 de fevereiro de 2019,

Gabinete do Juíz Auxiliar - Presidência

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito o art. 2º da Portaria GABJA n. 195/2021, publicada no DJE 6848, de 28/1/2021.
Art. 2º Tornar sem efeito o art. 4º da Portaria GABJA n. 195/2021, publicada no DJE 6848, de 28/1/2021.
Art. 3º Tornar sem efeito o art. 5º da Portaria GABJA n. 39/2021, publicada no DJE 6837, de 12/1/2021.
Art. 4º Cessar os efeitos do art. 2º da PORTARIA GABJA N. 39, DE 11/1/2021 (DJE N. 6837, DE
12/01/2021), nos dias 1 e 2/2/2021.
Art. 5º Designar a Dra. SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES, Juíza de Direito Titular da Comarca de
Alto Alegre, para, cumulativamente, auxiliar pelo Segundo Juizado de Violência Doméstica, no período de 7
a 26/1/2021, sem prejuízo de suas atribuições.
Art. 6º Designar a Dra. SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES, Juíza de Direito Titular da Comarca de
Alto Alegre, para, cumulativamente, responder pelo Segundo Juizado de Violência Doméstica, no período de
27 a 29/1/2021, em virtude de folgas do titular, sem prejuízo de suas atribuições.
Art. 7º Designar o Dr. MARCELO LIMA DE OLIVEIRA,Juiz de Direito Titular da Segunda Vara da Infância e
da Juventude, para, cumulativamente, responder pela Primeira Vara da Infância e da Juventude, nos dias
1º a 5/2/2021, de 8 a 12/2/2021, nos dias 18 e 19/2/2021 e no dia 22/2/2021, em virtude de férias e folgas
do titular, sem prejuízo de suas atribuições.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência
PORTARIAS DE 28 DE JANEIRO DE 2021
O JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de
suas atribuições, conferidas por meio da Portaria da Presidência n. 167, de 5 de fevereiro de 2019,
RESOLVE:

N. 204 – Designar a servidora GEORGIA NAIADE ELUAN PERONICO, Assessora Técnica I, para, sem
prejuízo de suas atribuições, responder pelo cargo de Assessor Jurídico da Quinta Vara Cível/ Gabinete,
nos períodos de 3 a 12/2/2021 e de 18 a 27/2/2021, em virtude de férias do servidor Carlos Wanderley
Barbosa de Lima.
N. 205 – Designar o servidor MAYK BEZERRA LÔ, Técnico Judiciário, para responder pelo cargo de Diretor
de Secretaria da Segunda Vara de Fazenda Pública/ Secretaria, no período de 3 a 12/2/2021, em virtude de
recesso da titular.
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CwCzEG8zKhV3JZd6nGACFy1kAJ8=

N. 203 – Tornar sem efeito a Portaria n.º 133, de 18.1.2021, publicada no DJE n° 6842, de 19/1/2021, que
designou a servidora FABIOLA MOREIRA NAVARRO DE MORAIS, Técnica Judiciária, para responder pelo
cargo de Subsecretário da Subsecretaria de Finanças, nos períodos de 3 a 12/2/2021 e de 18 a 19/2/2021,
em virtude de férias e folgas do titular.
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N. 206 – Convalidar a designação do servidor RAFAEL DA CUNHA SOUSA, Técnico Judiciário, por ter
respondido pelo cargo de Diretor de Secretaria da Comarca de Rorainópolis (1ª Titularidade), no período de
8 a 15/1/2021, em virtude de afastamento do titular.
N. 207 – Conceder à servidora ALINE CORREA MACHADO DE AZEVEDO, Chefe de Setor, 18 (dezoito)
dias de recesso forense, referente a 2020, nos períodos de 12 a 20/8/2021 e de 29/11 a 7/12/2021.
N. 208 – Conceder ao servidor AMARO DA ROCHA E SILVA JUNIOR, Técnico Judiciário - Tecnologia da
Informação, 18 (dezoito) dias de recesso forense, referente a 2020, nos períodos de 28/1 a 5/2/2021 e de 1
a 9/122021.

Gabinete do Juíz Auxiliar - Presidência

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

N. 209 – Conceder à servidora FIAMA MARCELA MEDEIROS MESQUITA, Oficiala de Gabinete de Juiz, 18
(dezoito) dias de recesso forense, referente a 2020, nos períodos de 4 a 16/3/2021 e de 5 a 9/4/2021.
N. 210 – Conceder à servidora VANIA CELESTE GONCALVES DE CASTRO, Chefe de Setor, 18 (dezoito)
dias de recesso forense, referente a 2020, nos períodos de 8 a 12/3/2021 e de 15 a 27/3/2021.
N. 211 – Conceder à servidora VLADIA AGUIAR FERNANDES BRASIL, Assessora Jurídica, 18 (dezoito)
dias de recesso forense, referente a 2020, no período de 29/3 a 15/4/2021.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.

CwCzEG8zKhV3JZd6nGACFy1kAJ8=

Juiz ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Auxiliar da Presidência

SICOJURR - 00073653
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CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Expediente de 28/01/2021
RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.
A CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

Jurídica da Corregedoria - Corregedoria

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

CONSIDERANDO os termos da Portaria Conjunta N.02, de 25 de janeiro de 2021, da Presidência
e Corregedoria Geral de Justiça.
CONSIDERANDO a designação de audiências e expedição de mandados anteriores a data da
publicação da Portaria Conjunta N. º 02;
RESOLVE:
Art. 1º RECOMENDAR que as audiências designadas anteriormente a edição da Portaria
Conjunta n.º 02, de 25 de janeiro de 2021 sejam realizadas por videoconferência e, na impossibilidade
do procedimento virtual e com a aquiescência das partes, das testemunhas e dos membros do
Ministério

Público,

da

Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados, sejam realizadas

presencialmente, adotando-se todas as medidas necessárias para preservar os cuidados essenciais à
saúde das pessoas.
Art. 2º RECOMENDAR que os Oﬁciais de Justiça priorizem o meio telefônico para a realização
das diligências, bem como outras formas idôneas admitidas pela legislação em vigor.
Art. 3º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação.
Em 28 de janeiro de 2021.

ALMIRO PADILHA

528zxewGPC3Wdx0JEf4Zt21zs1Q=

Corregedor-Geral de Justiça
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Sei 0005104-18.2020.8.23.8000
Assunto: Incidente de sanidade mental
Origem: Corregedoria-Geral de Justiça

Decisão

Jurídica da Corregedoria - Corregedoria

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

(...).
Posto isso, reconheço a incapacidade temporária do servidor, atestada no laudo do EP 0931687 e
determino o arquivamento deste incidente, bem como dos procedimentos disciplinares SEI n.°
0012574-03.2020.8.23.8000 e n.° 0013830-15.2019.8.23.8000
Por ﬁm, remetam-se os autos à Presidência do Tribunal com a sugestão de readaptação deﬁnitiva
do servidor, nos termos do art. 23 da LCE n.° 53/2001.
Publique-se com as cautelas de praxe.
Registre-se. Intime-se.

ALMIRO PADILHA

528zxewGPC3Wdx0JEf4Zt21zs1Q=

Corregedor-Geral de Justiça
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Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXIV - EDIÇÃO 6849

09/59

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - GABINETE
A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RORAIMA, no uso de suas atribuições, com fundamento no disposto pelo art. 8º, IV da Portaria n.º
1055/2017, DECIDE:
1. Reconhecer, nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/1964 c/c o art. 22, §§ 1º e 2º, alínea “c” do Decreto
Federal n.º 93.872/86, a despesa relativa a exercício anterior os procedimentos, conforme detalhamento:
Nº do SEI
0000502-81.2020.8.23.8000
0001443-94.2021.8.23.8000
0000111-92.2021.8.23.8000

Assunto
Contrato nº 13/2019
Folha de Indenização
Diárias

Exercício
2020
2018
2020

VALOR R$
R$ 1.044,11
R$1.557,94
R$ 1.272,24

2. Publique-se e certifique-se.

Departamento - Planejamento e Finanças / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Boa Vista, 28 de janeiro de 2021.
Luciana Menezes de Medeiros
Secretária de Orçamento e Finanças
ERRATA
Considerando o teor do procedimento n.º 0001042-95.2021.8.23.8000, seguem as seguintes retificações:
Na Portaria nº 028 publicada no DJE edição 6846 de 26/01/2021:
Onde
se
lê: ST
PM
ALBERTO VALMIR PAZ
PM LEANDRO LARANJEIRA PEREIRA

DE

PINHO

e SD

Leia-se: SD PM SALOMÃO DA SILVA BEZERRA e SD PM FÁBIO TEODORO DE SOUZA LIMA.

Publique-se e certifique-se.

Boa Vista, 28 de janeiro de 2021.

Jhf8vSh9WRZ7Lxd6obG0e+3RQuQ=

Luciana Menezes de Medeiros
Secretária de Orçamento e Finanças

SICOJURR - 00073649
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PORTARIAS DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021
A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RORAIMA, no uso de suas atribuições:
RESOLVE:
Nº 035 – Considerando o teor do Procedimento Administrativo 0001383-24.2021.8.23.8000, publico extrato
das diárias autorizadas pelo Juiz Auxiliar da Presidência, conforme discriminadas abaixo:

CAMILA
CARVALHO

Nome
MARIA
ALMEIDA

Cargo/Função
DE

Analista Judiciário Engenharia
Analista Judiciário Arquitetura

SILVIO SOARES DE MORAIS
CLAUDETE PEREIRA DA SILVA
Destinos:
Motivo:
Data:

Função Técnica

Quantidade de Diárias
1,5 (uma e meia)

Departamento - Planejamento e Finanças / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Comarca de Pacaraima
Acompanhar a fiscalização da obra de construção do prédio da sede da comarca
de Pacaraima
28 a 29/01/2021

Nº 036 – Considerando o teor do Procedimento Administrativo 0000111-92.2021.8.23.8000, publico extrato
das diárias autorizadas pelo Juiz Auxiliar da Presidência, conforme discriminadas abaixo:
Nome
LUIZ AUGUSTO FERNANDES

Cargo/Função
Oficial de Justiça

Quantidade de Diárias
1,5 (uma e meia)

SERGIO JOSE DOS SANTOS MELO
Motorista
Destinos:
Município de Caroebe/RR
Motivo:
Cumprir mandados/Conduzir oficial de justiça
Data:
01, 09, 10, 11, 22, 28, 20 e 31/12/2020
Nº 035 – Considerando o teor do Procedimento Administrativo 0001192-76.2021.8.23.8000, publico extrato
das diárias autorizadas pelo Juiz Auxiliar da Presidência, conforme discriminadas abaixo:
Nome
ALESSANDRO
AUGUSTINHO
CASTRO
ALAIM LOPES ALVES FILHO

Cargo/Função
DE

Técnico Judiciário
Técnico Judiciário

Quantidade de Diárias
3,5 (três e meia)
3,5 (três e meia)

3,5 (três e meia)
RANIERE MIGUEL DA ROCHA
Chefe de Setor
Destinos:
Comarca de Pacaraima
Acompanhar a fiscalização da obra de construção do prédio da sede da comarca
Motivo:
de Pacaraima
Data:
28 a 29/01/2021

Boa Vista, 28 de janeiro de 2021.
Luciana Menezes de Medeiros
Secretária de Orçamento e Finanças

SICOJURR - 00073649
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Publique-se e certifique-se.
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SECRETARIA DE GESTÃO DE MAGISTRADOS
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
PORTARIA N. 455 DE 27 DE JANEIRO DE 2021
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO decisão proferida no processo SEI n. 0018764-79.2020.8.23.8000,

Jurídica da Vice-Presidência - Vice-Presidência

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

RESOLVE:
Alterar as folgas compensatórias do Juiz de Direito Cláudio Roberto Barbosa de Araújo, titular da
Primeira Vara Criminal, em razão de ter atuado no recesso forense de 2016, anteriormente marcadas
para o período de 25 a 29/01/2021 para usufruto nos períodos de 25 a 26/01/2021 e 31/05 a 02/06/2021.

ukDcH9R5rKl83LnM1pMFTXLcTkU=

Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente

SICOJURR - 00073655
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Expediente do dia 28/01/2021.
SEI 0010337-93.2020.8.23.8000.
Assunto: APURAÇÃO DE FALHAS – Contrato Administrativo nº 21/2017.
Empresa: EAGLE VISION INFRAESTRUTURA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
DECISÃO (0942596)
1.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado para viabilizar a apuração de falhas na execução
do Contrato Administrativo nº 21/2017, firmado com a empresa EAGLE VISION, que tem por objeto a
prestação de serviços de instalação, manutenção e remoção de enlaces ópticos, com fornecimento de
materiais.
(...)
22.
Diante de todo o exposto, em razão da falha contratual, e tendo em vista que não houve prejuízo ao
TJRR, com fulcro no inciso IV, do Art. 5º, da Portaria GP nº 1055/2017, aplico à empresa EAGLE VISION
INFRAESTRUTURA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA a penalidade de advertência, nos termos da
Cláusula Nona, Parágrafo Segundo, alínea “a” c/c art. 87, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
23.

Departamento - Secretaria de Gestão Administrativa / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Publique-se.

24.
Ao Gabinete da SGA, para notificação da Contratada acerca da penalidade aplicada e para,
querendo, apresentar recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso
I, da Lei nº 8.666/93.
25.

Concomitantemente, encaminho o feito aos Fiscais para ciência desta Decisão.

26.
Por fim, certifique-se o transcurso do prazo recursal e, não havendo recurso, encaminhe-se o feito à
Subsecretaria de Compras para registro da penalidade aplicada.
______________________________________________________________________________________
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE DE MELO TAVARES, Secretário(a), em 28/01/2021,
às 09:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o
código verificador 0942596 e o código CRC 5F13A3FE.

N.º DO CONTRATO:

64/2020 - SEI n.º 0020365-23.2020.8.23.8000

ADITAMENTO:

Primeiro Termo Aditivo

ASSUNTO:

Prestação do serviço, de natureza continuada, de recepção para a Comarca de
Bonfim, compreendendo o fornecimento de mão de obra e uniformes necessários
e adequados à execução dos serviços.
Quantidade de postos: 01 (um).

CONTRATADA:

AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 04.558.234/0001-00

OBJETO DA
ALTERAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a a Cláusula Segunda - Da vigência, em virtude da Decisão
(0934687), quanto ao pedido formulado pela Contratada (0934042), acerca da
alteração do início da prestação dos serviços de recepção na Comarca de Bonfim,
passando a vigorar com seguinte redação:
Cláusula Segunda - Da vigência. O prazo de vigência deste Termo de Contrato
será de 12 (doze) meses, com início na data de 01/03/2021 e encerramento em
01/03/2022 podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60

SICOJURR - 00073656
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
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(sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos:
CLÁUSULA SEGUNDA
Fica retificado o caput, da Cláusula Nona - Garantia do Contrato, em virtude de
erro material no registro da vigência do termo, e em consequência do deferimento
da prorrogação do início da prestação dos serviços de recepção na Comarca de
Bonfim, passando para a seguinte redação:
Cláusula Nona - Garantia do Contrato.
A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura, comprovante de
prestação de garantia no valor de R$ 1.667,42 (um mil seiscentos e sessenta e
sete reais e quarenta e dois centavos), correspondente ao percentual de 5%
(cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, com vigência de 01/03/2021
a 01/06/2022, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública,
seguro-garantia ou fiança bancária.
CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam mantidas as demais cláusulas do instrumento original.
FUNDAMENTAÇÃO:

Art. 57, § 1.º, inciso V e § 2.º, combinado com o art. 55, inciso IV, da Lei n.º
8.666/93.

REPRESENTANTE
DA CONTRATANTE:

Tainah Westin de Camargo Mota - Secretária-Geral/TJRR

REPRESENTANTE
DA CONTRATADA:

Fernanda Wanderley Oliveira - Representante Legal

DATA:

Boa Vista/RR, 28 de janeiro de 2021.

Departamento - Secretaria de Gestão Administrativa / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Nº DO CONTRATO:

06/2020. SEI nº 0022151-39.2019.8.23.8000.

ADITAMENTO:

Primeiro Termo Aditivo

ASSUNTO:

Serviços de link de Internet com velocidade 300 Mbps, dedicado e full, tanto para
download quanto para upload, com serviço agregado de segurança contra ataques
do tipo negação de serviço (DDoS).

CONTRATADA:

Claro S/A - CNPJ nº 40.432.544/001-47

OBJETO DA
ALTERAÇÃO:

Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato assinado em 28/01/2020 por mais 12
(doze) meses, com término em 28/01/2022.

FUNDAMENTAÇÃO:

Art. 57, II da Lei nº 8.666/93.

REPRESENTANTE
DA CONTRATANTE:

Tainah Westin de Camargo Mota – Secretária-Geral.

REPRESENTANTE
DA CONTRATADA:

Erika Mendes Padilha - Representante Legal

DATA:

Boa Vista, 26 de janeiro de 2020.

SICOJURR - 00073656
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SUBSECRETARIA DE COMPRAS
Expediente de 28/01/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.
Procedimento Administrativo n.º 0015839-13.2020.8.23.8000

Permanente de Licitação - Presidência

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Pregão Eletrônico nº. 48/2020
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, com sede na Praça do Centro Cívico, sem
número, Centro, na cidade de Boa Vista, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º
34.812.669/0001-08, neste ato, representado pelo Secretário de Gestão Administrativa Henrique de Melo
Tavares, nomeado pela Portaria n.º 101, de 04 de fevereiro de 2019, publicada no DJE do dia 05 de
fevereiro de 2019, inscrito no CPF sob o n.º 880.163.582-68 Portador da Carteira de Identidade n.º
222.772 SSP/RR, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão na forma eletrônica,
para REGISTRO DE PREÇOS, em epígrafe, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s)
e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e nas quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Resolução TJRR n.º 08/2015, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e no Decreto n.º 7.892/2013,
observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de notebooks, com
garantia on-site de 36 (trinta e seis) meses, em quantidade e especificações suficientes para atender
as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, conforme as especificações e
quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar de sua publicação, não
podendo ser prorrogada.
2.2. O Edital do Pregão eletrônico n.º 48/2020 e seus anexos são partes integrantes desta Ata, assim
como a proposta vencedora e a ata da sessão pública do Pregão eletrônico, independente de
transcrição.
2.3. Integram a Ata, como anexo, a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao da licitante vencedora do certame.
3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
3.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, a(s) quantidade(s), fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
ITEM ÚNICO

CNPJ: 89.237.911/0289-08
ENDEREÇO COMPLETO: Rodovia Governador Mario Covas, 10600, Serra do Anil, Galpão 03, Meltex,
KM 290, Cariacica/ES
REPRESENTANTE: Vinicius da Silva
TELEFONE: (54) 3416-7301 / (54) 3419-5162 e (51) 3564 - 8970

SICOJURR - 00073652
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Email: licitacoes@htsolutions.com.br / lfc@htsolutions.com.br
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega do equipamento, incluindo acessórios, observada a
distância geográfica do Estado de Roraima em relação aos grandes centros fornecedores, será de 60
(sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato. (conforme item 5.3. do Termo de Referência n.°
94/2020 -Anexo I do Edital).
VALOR
Item

01

Descrição

Und.

Notebook HP Probook - 440 G7, e demais
especificações, conforme Termo de Referência Anexo do Edital.
MARCA: HP

Und.

Qtd.

70

Unitário

Total
Item

R$
6.280,00

R$
439.600,00

Permanente de Licitação - Presidência

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

do

MODELO: PROBOOK 440 G7
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em uma via, que, depois de lida e
achada em ordem, vai assinada pelas partes.
ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CADASTRO RESERVA
Classificação
1º

Licitante
C M FERREIRA RAMOS EIRELI
- CNPJ N.º 06.050.372/0001-09

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE DE MELO TAVARES, Secretário(a), em
25/01/2021, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por Vinicius da Silva, Usuário Externo, em 28/01/2021, às 07:32,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

aj+H1MhA4eETD3fV3+qxXPeOYWU=

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o
código verificador 0943708 e o código CRC 38615145.
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Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico

Comarca de Boa Vista
Não houve publicação para esta data

Comarca de Caracarai
Não houve publicação para esta data

Comarca de Mucajai
Não houve publicação para esta data

Comarca de Rorainópolis
Não houve publicação para esta data

Comarca de São Luiz do Anauá
Não houve publicação para esta data

Comarca de Alto Alegre
Não houve publicação para esta data

Comarca de Pacaraima
Não houve publicação para esta data

Comarca de Bonfim
Não houve publicação para esta data
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1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Expediente de 28/01/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 DIAS)
O(a) MM. Juiz(a) Dr.(ª) PHILLIP BARBIEUX SAMPAIO, respondendo pela 1ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Boa Vista, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo:
Processo nº 0813349-35.2016.8.23.0010 – (Execução Fiscal)
Autor(s): MUNICÍPIO DE BOA VISTA
Réu(s): ANTONIO QUEIROZ SOUZA ME
Estando a(s) parte(s) adiante qualificada(s) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com
a seguinte finalidade:
INTIMAÇÃO da(s) parte(s) ANTONIO QUEIROZ SOUZA ME (CPF/CNPJ: 08.820.221/0001-18), para, no prazo
de 30 (trinta) dias corridos, pagar as custas processuais no valor de R$ 111,46, nos termos do arts. 5º e 8º da
Portaria Conjunta nº 10/2019 Pres/CGJ, e conforme a tabela de custas processuais do corrente ano e/ou cálculo
da contadoria judicial juntada aos autos.
Advertência: o inadimplemento das custas ocasionará a emissão de Certidão de Dívida Ativa (CDA), o protesto do
valor devido e o lançamento em dívida ativa, sem prejuízo da inclusão do nome do devedor nos órgãos de
proteção ao crédito, nos termos do art. 7º da Portaria supramencionada.

Secretaria Vara / 1ª Vara da Fazenda Pública / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do
Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 28 de
janeiro de 2021. Eu, Thiago dos Santos Duailibi, Serventuário de Justiça, que o digitei e Igor Fabrício
Gomes Dourado , Diretor(a) de Secretaria, o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara da Fazenda Pública, localizado no(a) Fórum Advogado Sobral Pinto, 666 - Praça
do Centro Cívico - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-980 - Fone: (95) 3198-4766 - e-mail:
1fazenda@tjrr.jus.br.

bDDoYGn1oGy8rRckDGlSbYQDuyE=

Igor Fabrício Gomes Dourado
Diretor(a) de Secretaria
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2ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Expediente de 28/01/2021

PORTARIA 002, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.
O MM. Juiz de Direito MARCELO LIMA DE OLIVEIRA, titular
da Segunda Vara da Infância e da Juventude, coordenador da
Secretaria Unificada, da Divisão de proteção e do Setor
Interprofissional das Varas da Infância e da Juventude.

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde, em 11/3/2020, declarou o surto do novo
coronavírus (SARS-CoV-2) como uma pandemia, o que significa que ameaça muitas pessoas ao redor do
mundo, simultaneamente;
CONSIDERANDO os termos da portaria conjunta 02/2021, da Presidência e da Corregedoria-Geral de
Justiça, que determinou a suspensão de atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado
de Roraima;
CONSIDERANDO a norma do parágrafo 1º artigo 1º do Provimento/CGJ 002/2017, que permite ao Juiz
da unidade judiciária, para atender às peculiaridades locais, observados os princípios da legalidade,
oportunidade e necessidade, a expedição de normas complementares ao regular andamento dos
trabalhos;

Secretaria Vara / 1ª Vara da Infância e da Juventude / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

CONSIDERANDO a norma do inciso XIV do artigo 1º do Provimento 02 de 2017 da Corregedoria-Geral
de Justiça, que determina competir ao Juiz de Direito adotar as medidas adequadas à eficiência do
serviço forense, nos feitos de sua competência;
CONSIDERANDO a norma do artigo 3º da Portaria 933 de 2018, da Presidência, publicada no DJE 6263
de 8 de agosto de 2018;
CONSIDERANDO a portaria 690 de 2019, da Presidência, publicada no DJE 6487 de 22 de julho de
2019;

Art. 1º.Suspender, no âmbito da Segunda Vara da Infância e da Juventude, no período de 28/1/2021 a
12/2/2020, a realização todas as audiências presenciais e semipresenciais, salvo em relação as situações
consideradas de urgência, que são as expressamente determinadas em decisão e as relativas aos
seguintes processos/procedimentos:
I - Apuração de ato infracional, se o adolescente estiver apreendido;
II - Medida de proteção, se a criança e/ou o adolescente estiverem:
a) acolhidos ou em situação que demande acolhimento institucional;
b) em situação de suspeita ou confirmação de abuso sexual;
c) em situação que demande afastamento do lar;

SICOJURR - 00073659
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RESOLVE:
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Parágrafo único. Nas demais situações, as audiências devem ocorrer através de videoconferência, salvo
impossibilidade técnica ou inviabilidade por razões específicas do processo.
Art. 2º. No caso de audiência já designada, não se encaixado nas situações de urgência, deve a
Secretaria entrar em contato com as partes e informar que as audiências serão realizadas por
videoconferência.
Art. 3º. No caso processos da competência migração, distribuídos na classe processual guarda, em que
houve sido determinada a designação de audiência de instrução, os autos devem ser encaminhados à
conclusão.
Art. 4º. Suspender, no período de 28/1/2021 a 12/2/2021, o atendimento presencial do Setor
Interprofissional.
Parágrafo único. Em caso de necessidade, a eventual realização de estudos técnicos de forma presencial
depende de expressa autorização do Juiz Coordenador do Setor Interprofissional.
Art. 5º. Comunique-se à Corregedoria-Geral de Justiça e a Presidência.
Art. 6º. Comunique-se pessoalmente os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público com
assento nas Varas da Infância e da Juventude.
Art. 7º. Oficie-se, eletronicamente, com cópia da presente portaria, o Conselho Tutelar, a OAB, a PGE, a
SETRABES, a SEMGES, Delegacia da Infância e Juventude e demais órgãos intervenientes e da rede de
proteção, inclusive as agências internacionais e parceiros.

Secretaria Vara / 1ª Vara da Infância e da Juventude / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Art. 8º. Dê-se ciência a todos os servidores.
Art. 9º. Publique-se no DJE.
Art. 10º. Esta portaria entra em vigor na presente data.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA

PORTARIA 003, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.
O MM. Juiz de Direito MARCELO LIMA DE OLIVEIRA,
titular da Segunda Vara da Infância e da Juventude da
Comarca de Boa Vista.

SICOJURR - 00073659
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Juiz Titular da Segunda Vara da Infância e da Juventude, Coordenador da Secretaria Unificada, do Setor
Interprofissional e da Divisão de Proteção das Varas da Infância e da Juventude da Comarca de Boa Vista.
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CONSIDERANDO o disposto do artigo 95 do Estatuto da Criança e do Adolescente que determina que as
entidades governamentais de acolhimento, como os Serviços de Acolhimento Infantil, serão fiscalizadas
pelo Judiciário;
CONSIDERANDO que a norma do artigo 98, inciso I, ECA, determina que as medidas de proteção à
criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto forem
ameaçados ou violados por ação ou omissão do Estado;
CONSIDERANDO a missão precípua da existência da Justiça da Infância e da Juventude, qual seja,
assegurar a proteção integral à criança e ao adolescente (artigo 1º do Estatuto);
CONSIDERANDO ser dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade,
seus direitos fundamentais, especialmente à vida e à saúde (artigo 227, Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o art. 227 da CF prevê que "É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão";
CONSIDERANDO que é dever dos juízes da infância e da juventude fiscalizar as entidades de
atendimento para assegurar proteção integral às crianças e aos adolescentes acolhidos, a teor do art. 95
do Estatuto da Criança e do Adolescente;

Secretaria Vara / 1ª Vara da Infância e da Juventude / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

CONSIDERANDO, ainda, o dever do Juízo da Infância de apreciar pedidos que tenham por objetivo,
acolher ou não as crianças que se encontram sob sua jurisdição, com o fim de protegê-las de situações
de risco, conforme art. 93 do ECA;
CONSIDERANDO o princípio da intervenção precoce, um dos cânones que regem a aplicação de
medidas de proteção (art. 100, parágrafo único, VI, Estatuto);
CONSIDERANDO que na interpretação das normas de proteção da infância e da juventude levar-se-ão
em conta os fins sociais a que elas se dirigem, as exigências do bem comum, os direitos e deveres
individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento (Art. 6º, Estatuto).

CONSIDERANDO a anuência do Sr. Juiz de Direito Titular da Primeira Vara da Infância e da Juventude;
CONSIDERANDO a propagação da infecção pelo novo coronavírus-Covid-19, com recente aumento
substancial de contágio na Cidade de Boa Vista, conforme boletins diários dos órgãos de saúde do
Estado.
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CONSIDERANDO o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre as medidas protetivas de acolhimento institucional previstas nos incisos VII e VIII do art.
101 e outros dispositivos relacionados;
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RESOLVE:
Art. 1º. Proibir visitas e contatos de pessoas estranhas aos trabalhos com crianças e adolescentes
acolhidos, em todos os Serviços de Acolhimentos (abrigos) sediados no Município de Boa Vista,
inicialmente até 28 de fevereiro de 2021.
Art. 2º. Fora dos casos do artigo anterior, a visitação exige autorização judicial.
Art. 3º. Dêem-se ciência aos Senhores Promotores de Justiça e Defensores Públicos que oficiam nas
Varas da Infância e da Juventude da Comarca de Boa Vista.
Art. 4º. Dêem-se ciência às Secretárias de Bem Estar Social do Estado de Roraima e do Município de
Boa Vista.
Art. 5º. Notifiquem-se todas os serviços de acolhimento.
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Art. 7º. Publique, com urgência, no DJE.
MARCELO LIMA DE OLIVEIRA

Secretaria Vara / 1ª Vara da Infância e da Juventude / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021
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Juiz Titular da Segunda Vara da Infância e da Juventude
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SECRETARIA UNIFICADA DOS JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Expediente do dia 28/01/2021
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias úteis

O MM. Juiz(a) Dr.(ª) JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA, Titular do 2º Juizado de Violência Doméstica da

Secretaria Vara / Jesp vdf c/mulher / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita os autos de:
Medida Protetiva nº 0805363-88.2020.8.23.0010
Vítima: LEYDIENE ESTHEFAN DA SILVA
Réu: ADEMIR MELO DE LIMA
Como se encontra a parte ADEMIR MELO DE LIMA , atualmente em lugar incerto e não sabido, expediuse o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias úteis, a partir de sua publicação, com a seguinte
finalidade: INTIMAÇÃO da requerente supra para tomar conhecimento da sentença proferida nos autos em
epígrafe, nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do art. 344 do CPC, decreto a
revelia do requerido, acolho os pedidos formulados pela vítima/requerente, no que JULGO
PROCEDENTE a ação cautelar, e CONFIRMO as medidas protetivas de urgência liminarmente
concedidas, que perdurarão até ulterior decisão ou declaração de extinção da punibilidade, a ser
proferida nos correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação Penal. Advirto as partes ao
cumprimento integral das determinações constantes da decisão liminar proferida, sob pena de
revogação da cautela, em dando causa à sua quebra a requerente, ou aplicação de medida cautelar
mais gravosa, inclusive prisão preventiva, em dando causa ao seu descumprimento o requerido,
podendo responder pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, sem prejuízo da
aplicação de outras sanções cabíveis. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas.(...) Boa
Vista-RR, 03/08/2020, Juiz de Direito JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA.” Para que chegue ao
conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandou-se expedir o
presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, em 13/07/2020/2021. Eu Aécyo Alves de Moura Mota o digitei - Diretor de

xXKp9ZRONuZeuYuiwihuGjv+1Sk=

Secretaria, o assina de ordem.
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Expediente de 28/01/2021
EDITAL DE CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias úteis
A MM. Juíza de Direito Dra. Sissi Schwantes , respondendo pelo 2º Juizado de Violência Doméstica da
Comarca de Boa Vista, na forma da lei etc...
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos de:
MPU Nº 0832436-35.2020.8.23.0010 - Lei Maria da Penha
Requerente: T.W.S.S.

Secretaria Vara / Jesp vdf c/mulher / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Requerido: ERISVAN DOS SANTOS CARDOSO
Como se encontra a parte ERISVAN DOS SANTOS CARDOSO , atualmente em lugar incerto e não sabido,
expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua publicação, com a seguinte
finalidade: INTIMAÇÃO e NOTIFICAÇÃO da parte requerida supra para tomar conhecimento da Decisão
proferida nos autos em epígrafe, nos seguintes termos: "(...) ISTO POSTO, com base nos fatos e
fundamentos jurídicos expostos, DEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO de medida protetiva, e APLICO
AO OFENSOR, o posto, defiro a medida protetiva requerida a fim de que o agressor,

acima

identificado, abstenha-se de: retornar ao lar, domicílio ou local em que até então convivia com a ofendida; proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo manter-se afastado
até o limite mínimo de 500 metros de distância entre estes e o agressor; - proibição de contato com a
ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; - proibição de frequência a
lugares em que sabidamente tem ciência da frequência por parte da vítima ( ex: escola, igreja, etc.) a fim
de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; A presente medida vigorará até o julgamento
final deste procedimento, ou pela reanálise do Juízo Competente, fora deste Juízo de Urgência. (...) Ainda
fica intimado o requerido para, querendo, manifestar oposição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
ficando advertido de que lhe será nomeado defensor público para dar prosseguimento ao feito, caso
não se manifeste nos autos."
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em2 8/1/2021. SEDE DO
JUÍZO: 2º Juizado de Violência Doméstica, localizado na Avenida CB PM José Tabira de Alencar Macedo,
602 - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva - Caranã - Boa Vista/RR.
Aécyo Alves de Moura Mota
xXKp9ZRONuZeuYuiwihuGjv+1Sk=

Diretor de Secretaria
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Expediente de 28/01/2021
EDITAL DE CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias úteis
A MM. Juíza de Direito Dra. Sissi Schwantes , respondendo pelo 2º Juizado de Violência Doméstica da
Comarca de Boa Vista, na forma da lei etc...
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos de:
MPU Nº 0808717-24.2020.8.23.0010 - Lei Maria da Penha
Requerente: J.P.

Secretaria Vara / Jesp vdf c/mulher / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Requerido: ANTONIO RIBAMAR ARAUJO
Como se encontra a parte ANTONIO RIBAMAR ARAUJO , atualmente em lugar incerto e não sabido,
expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua publicação, com a seguinte
finalidade: INTIMAÇÃO e NOTIFICAÇÃO da parte requerida supra para tomar conhecimento da Decisão
proferida nos autos em epígrafe, nos seguintes termos: "(...) DEFIRO LIMINARMENTE EM PARTE O
PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA, e aplico ao agressor, independentemente de sua oitiva prévia, as
seguintes medidas protetivas de urgência: 1. Proibição de aproximação da vítima, observado o limite
mínimo de distância entre a(s) pessoa(s) ora protegida(s) e de seus familiáres

e o agressor de 200

(duzentos) metros. 2- Proibição de frequentar a residência, eventual local de trabalho e outros locais de
usual frequentação da vítima. Proibição de manter contato com a requerente, bem como de enviar e/ou
divulgar qualquer conteúdo ameaçador ou ofensivo à sua integridade moral e psicológica (à honra e à
intimidade), por qualquer meio de comunicação, inclusive de interpor pessoa(s) para fazê-lo e/ou para
promover qualquer outra agressão/coação, em revide/represália, sob sua ordem direta, ou indiretamente,
sob pena de corresponsabilização, civil/criminalmente, nos termos de lei (..) Ainda fica intimado o
requerido para, querendo, manifestar oposição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficando advertido
de que lhe será nomeado defensor público para dar prosseguimento ao feito, caso não se manifeste
nos autos."
. Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro,
mandou-se expedir o presente edital, que será afixado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 28/1/2021. SEDE DO
JUÍZO: 2º Juizado de Violência Doméstica, localizado na Avenida CB PM José Tabira de Alencar Macedo,
602 - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva - Caranã - Boa Vista/RR.
Aécyo Alves de Moura Mota
xXKp9ZRONuZeuYuiwihuGjv+1Sk=

Diretor de Secretaria
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Expediente de 28/01/2021
EDITAL DE CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias úteis
A MM. Juíza de Direito Dra. Sissi Schwantes , respondendo pelo 2º Juizado de Violência Doméstica da
Comarca de Boa Vista, na forma da lei etc...
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos de:
MPU Nº 0809581-62.2020.8.23.0010 - Lei Maria da Penha
Requerente: JOSDIL MAHALIA DE LA T SALAS SANTANA

Secretaria Vara / Jesp vdf c/mulher / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Requerido: CARLOS EDUARDO MACHADO LOMELLI
Como se encontra a parte CARLOS EDUARDO MACHADO LOMELLI , atualmente em lugar incerto e não
sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua publicação, com a
seguinte finalidade: INTIMAÇÃO e NOTIFICAÇÃO da parte requerida supra para tomar conhecimento da
Decisão proferida nos autos em epígrafe, nos seguintes termos: "(...) DEFIRO

LIMINARMENTE

EM

PARTE O PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA, e aplico ao agressor, independentemente de sua oitiva
prévia, as seguintes medidas protetivas de urgência: 1. Proibição de aproximação da vítima, observado o
limite mínimo de distância entre a(s) pessoa(s) ora protegida(s) e de seus familiáres e o agressor de 200
(duzentos) metros. 2- Proibição de frequentar a residência, eventual local de trabalho e outros locais de
usual frequentação da vítima. 3-Proibição de manter contato com a requerente, bem como de enviar e/ou
divulgar qualquer conteúdo ameaçador ou ofensivo à sua integridade moral e psicológica (à honra e à
intimidade), por qualquer meio de comunicação, inclusive de interpor pessoa(s) para fazê-lo e/ou para
promover qualquer outra agressão/coação, em revide/represália, sob sua ordem direta, ou indiretamente,
sob pena de corresponsabilização, civil/criminalmente, nos termos de lei -4 - Enquanto perdurar a presente
cautela, eventual visitação do requerido aos filho menor , deverá ser intermediada por pessoas de
confiança das partes, sob anuência da requerente quanto frequência, horário e duração, respeitando-se a
necessidade do infante e sua rotina , de forma a evitar quebra ou o descumprimento das medidas
proibitivas de aproximação e de contato do requerido com a requerente, sob as penas da lei em aplicação.

(..) Ainda fica intimado o requerido para, querendo, manifestar oposição, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, ficando advertido de que lhe será nomeado defensor público para dar prosseguimento ao
feito, caso não se manifeste nos autos."
. Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro,

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 28/1/2021. SEDE DO
JUÍZO: 2º Juizado de Violência Doméstica, localizado na Avenida CB PM José Tabira de Alencar Macedo,
602 - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva - Caranã - Boa Vista/RR.
Aécyo Alves de Moura Mota
Diretor de Secretaria
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mandou-se expedir o presente edital, que será afixado na forma da lei.
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Expediente de 28/01/2021
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com prazo de 20 (vinte) dias úteis
A MM. Juíza de Direito Dra. Sissi Schwantes , respondendo pelo 2º Juizado de Violência Doméstica da
Comarca de Boa Vista, na forma da lei etc...
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos de:
MPU Nº 0809581-62.2020.8.23.0010 - Lei Maria da Penha
Requerente: JOSDIL MAHALIA DE LA T SALAS SANTANA

Secretaria Vara / Jesp vdf c/mulher / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Requerido: CARLOS EDUARDO MACHADO LOMELLI
Como se encontra a parte JOSDIL MAHALIA DE LA T SALAS SANTANA expediu-se o presente edital,
com o prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua publicação, com a seguinte finalidade: INTIMAÇÃO e da
parte requerente supra para tomar conhecimento da Decisão proferida nos autos em epígrafe, nos
seguintes termos: "(...) DEFIRO LIMINARMENTE EM PARTE O PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA, e
aplico ao agressor, independentemente de sua oitiva prévia, as seguintes medidas protetivas de urgência:
1. Proibição de aproximação da vítima, observado o limite

mínimo de distância entre a(s) pessoa(s) ora

protegida(s) e de seus familiáres e o agressor de 200 (duzentos) metros. 2- Proibição de frequentar a
residência, eventual local de trabalho e outros locais de usual frequentação da vítima. 3-Proibição de
manter contato com a requerente, bem como de enviar e/ou divulgar qualquer conteúdo ameaçador ou
ofensivo à sua integridade moral e
comunicação,

psicológica (à honra e à intimidade), por qualquer meio de

inclusive de interpor pessoa(s) para fazê-lo e/ou para promover qualquer outra

agressão/coação, em revide/represália, sob sua ordem direta, ou indiretamente,

sob pena de

corresponsabilização, civil/criminalmente, nos termos de lei -4 - Enquanto perdurar a presente cautela,
eventual visitação do requerido aos filho menor , deverá ser intermediada por pessoas de confiança das
partes, sob anuência da requerente quanto frequência, horário e duração, respeitando-se a necessidade
do infante e sua rotina , de forma a evitar quebra ou o descumprimento das medidas proibitivas de
aproximação e de contato do requerido com a requerente, sob as penas da lei em aplicação.
. Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro,
mandou-se expedir o presente edital, que será afixado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, em 28/1/2021. SEDE DO
JUÍZO: 2º Juizado de Violência Doméstica, localizado na Avenida CB PM José Tabira de Alencar Macedo,
602 - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva - Caranã - Boa Vista/RR.
Diretor de Secretaria
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Aécyo Alves de Moura Mota
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
Expediente de 28JAN2021

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

PROCURADORIA GERAL
RECOMENDAÇÃO MPRR/GAB/COVID-19, N° 01 DE 28 DE JANEIRO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, por seus membros signatários, no uso das
atribuições legais conferidas, dentre outras normas, pelo art. 127, §1º, e art. 129, incisos II e VI, da
Constituição Federal;
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, caput, da Constituição);
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia, dentre as quais a de expedir notificações para a fiel
observância das normas;
CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal assevera que “a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômica 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 uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde é o atendimento integral, com
prioridade para as atividades preventivas (art. 198, II, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que as Recomendações Sanitárias da Organização Mundial da Saúde estão
disciplinadas no Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, o qual promulgou o Regulamento Sanitário
Internacional, tratado internacional promulgado com eficácia de lei ordinária;
CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.”;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, decretou estado de
emergência de saúde pública global, e em 11 de março de 2020, caracterizou o surto do novo
coronavírus como pandemia, prospectando-se o aumento do número de casos, inclusive com risco à vida,
em diferentes países afetados;
CONSIDERANDO que a pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população
mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de
transmissão interna, e, por afetar diferentes setores, exige esforços conjuntos da sociedade;

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que prevê também
medidas sociais compulsórias de caráter não farmacológico, visando a evitar a propagação do vírus;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/GM/MS, de 20 de março de 2020, que “declara, em todo o território
nacional, o estado de transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-19)”.
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CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que “declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN)”, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19)”;
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CONSIDERANDO o Decreto estadual nº 29.838-e, de 25 de janeiro de 2021 que suspendeu por quinze dias
os serviços de transporte coletivo rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros em qualquer
modalidade, inclusive o transporte por aplicativo;

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

CONSIDERANDO que o mesmo Decreto estadual nº 29.838-e atribuiu a competência fiscalizatória, nos
termos de suas competências, à Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde de Roraima - CGVS/RR, à
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDC/RR, ao Conselho Rodoviário Estadual de
Roraima - CRE/RR, à Polícia Militar do Estado de Roraima - PM/RR, à Polícia Civil do Estado de Roraima PC/RR, ao Departamento Estadual de Trânsito de Roraima - DETRAN, e quaisquer outros órgãos cuja
competência permita;
CONSIDERANDO o recente Decreto da Prefeitura do Município de Boa Vista: nº 014 de 27 de janeiro de
2021, que adotou novas medidas restritivas, em relação à pandemia de CORONAVÍRUS, no âmbito da
comarca de Boa Vista;
CONSIDERANDO que a detecção precoce, o isolamento e tratamento dos casos, o rastreamento de
contatos, o distanciamento social, a garantia de infraestrutura básica e a expansão dos serviços médicohospitalares específicos para o tratamento do vírus, necessariamente cumulativos, vêm se mostrando
eficientes, conforme análise dos especialistas internacionais em saúde pública;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde atestou que a melhor forma de manter o controle do vírus é
o isolamento social, para que o Sistema Único de Saúde (SUS) tenha tempo de preparar melhor a
estrutura e os profissionais de saúde, conforme o Boletim Epidemiológico n. 08, de 9 de abril de 2020,
elaborado pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública:
O Ministério da Saúde avalia que as estratégias de distanciamento social adotadas
pelos estados e municípios, contribuem para evitar o colapso dos sistemas locais de
saúde, como observado em países desenvolvidos como em Nova York/EUA, Itália,
Espanha, China e recentemente no Equador. Ao tempo, essas medidas temporárias,
permitem aos gestores tempo relativo para estruturação dos serviços de atenção à
saúde da população, com consequente proteção do Sistema Único de Saúde.
Avalia-se que as Unidades da Federação que implementaram medidas de
distanciamento social ampliado devem manter essas medidas até que o
suprimento de equipamentos (leitos, EPI, respiradores e testes laboratoriais) e
equipes de saúde (médicos, enfermeiros, demais profissionais de saúde e
outros) estejam disponíveis em quantitativo suficiente, de forma a promover,
com segurança, a transição para a estratégia de distanciamento social seletivo.
(Grifo não original).
CONSIDERANDO também o Boletim Epidemiológico n. 14 de 26 de abril de 2020, do Ministério da Saúde
que estabelece:
Devido às limitações do conhecimento da doença e falta de uma vacina e
medicamentos que permitam proteger ou curar as pessoas expostas ou doentes,
vivemos um contexto paradoxal. Pois as medidas não farmacológicas são as mais
eﬁcientes até o momento, entre elas estão a higienização das mãos, a etiqueta
respiratória, o distanciamento social seletivo ou ampliado e até mesmo o bloqueio
total (lockdown). Essa situação foi deﬁnida pelo epidemiologista inglês Geoffrey
Rose (1926-1993) como o “Paradoxo da Prevenção”.

CONSIDERANDO o cenário epidemiológico do COVID-19 apresentado no teor do Boletim Epidemiológico
do Governo do Estado de Roraima nº360 atualizado até 26/01/2021;
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CONSIDERANDO o teor do boletim epidemiológico N46 de 16/01/2021, publicado pelo Ministério da Saúde,
que demonstra o atual quadro de notificações e óbitos de COVID no país, nos últimos sete dias;
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CONSIDERANDO a distribuição de casos confirmados acumulados por semana epidemiológica,
apresentado no teor do Boletim Epidemiológico do Governo do Estado de Roraima nº360 atualizado até
26/01/2021;

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que “configura infrações à
legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências”;
CONSIDERANDO o crime previsto no art. 268 do Código Penal que tipifica a conduta de “Infringir
determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena
- detenção, de um mês a um ano, e multa. Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente
é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.”;
CONSIDERANDO que a observância de critérios técnicos para o combate à pandemia de coronavírus deve
se submeter aos postulados da moralidade administrativa, motivação, eficiência, publicidade, continuidade
do serviço público, supremacia do interesse público, e razoabilidade e proporcionalidade dos atos
administrativos, pilares imperativos estruturantes da administração pública no Estado Democrático de
Direito, e a inobservância destes princípios caracteriza improbidade administrativa (Lei nº 8.429/90,
art. 11);
RECOMENDA
Aos Excelentíssimos Comandante da Polícia Militar do Estado de Roraima, Delegado-Geral de Polícia Civil
do Estado de Roraima, Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Roraima –
DETRAN/RR, que:
1) sem prejuízo de suas atuações funcionais ordinárias, adotem medidas estratégicas de fiscalização e
impedimento de circulação dos serviços de transporte coletivo rodoviário suspensos pelo Decreto Estadual
nº 29.838-E de 25/01/2021;
2) que no âmbito de suas competências adotem medidas para a responsabilização dos infratores, na forma
da lei.
3) Diante da excepcionalidade e urgência, fixa-se o prazo de 48 horas para que os destinatários informem
se acatam a presente recomendação e relatem as ações tomadas para seu cumprimento, ou, indique as
razões para o não cumprimento;
4) Registre-se que ficam os destinatários advertidos de que a presente recomendação torna inequívoca a
consciência da disciplina normativa e que o descumprimento das medidas recomendadas importará as
providências extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis para a solução jurídica da hipótese, com eventuais
desdobramentos administrativos, cíveis e/ou penais.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
GRUPO DE ATUAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CRISE DO COVID-19
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Documento assinado eletronicamente por FABIO BASTOS STICA, Procurador(a) de
Justiça, em 28/01/2021, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento
assinado
eletronicamente
por ANDRE
PAULO
DOS
SANTOS
PEREIRA, Promotor(a) de Justiça, em 28/01/2021, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Documento assinado eletronicamente por EDSON DAMAS DA SILVEIRA, Ouvidor(a)-Geral
em exercício, em 28/01/2021, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento
assinado
eletronicamente
por MADSON
WELLINGTON
BATISTA
CARVALHO, Promotor(a) de Justiça, em 28/01/2021, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador 0306133 e o código CRC 7B3033D2.

ser

conferida

informando

no
o

site
código

RECOMENDAÇÃO MPRR/GAB/COVID-19 N° 02 DE 28 DE JANEIRO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, por seus membros signatários, no uso das
atribuições legais conferidas, dentre outras normas, pelo art. 127, §1º, e art. 129, incisos II e VI, da
Constituição Federal;
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, caput, da Constituição);
CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia, dentre as quais a de expedir notificações para a fiel
observância das normas;
CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal assevera que “a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômica 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 uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde é o atendimento integral, com
prioridade para as atividades preventivas (art. 198, II, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que as Recomendações Sanitárias da Organização Mundial da Saúde estão
disciplinadas no Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, o qual promulgou o Regulamento Sanitário
Internacional, tratado internacional promulgado com eficácia de lei ordinária;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, decretou estado de
emergência de saúde pública global, e em 11 de março de 2020, caracterizou o surto do novo
coronavírus como pandemia, prospectando-se o aumento do número de casos, inclusive com risco à vida,
em diferentes países afetados;
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CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.”;
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CONSIDERANDO que a pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população
mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de
transmissão interna, e, por afetar diferentes setores, exige esforços conjuntos da sociedade;

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que “declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN)”, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19)”;
CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que prevê também
medidas sociais compulsórias de caráter não farmacológico, visando a evitar a propagação do vírus;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/GM/MS, de 20 de março de 2020, que “declara, em todo o território
nacional, o estado de transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-19)”.
CONSIDERANDO o Decreto estadual nº 29.838-e, de 25 de janeiro de 2021 que suspendeu por quinze dias
os serviços de transporte coletivo rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros em qualquer
modalidade, inclusive o transporte por aplicativo;
CONSIDERANDO que o mesmo Decreto estadual nº 29.838-e atribuiu a competência fiscalizatória, nos
termos de suas competências, à Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde de Roraima - CGVS/RR, à
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDC/RR, ao Conselho Rodoviário Estadual de
Roraima - CRE/RR, à Polícia Militar do Estado de Roraima - PM/RR, à Polícia Civil do Estado de Roraima PC/RR, ao Departamento Estadual de Trânsito de Roraima - DETRAN, e quaisquer outros órgãos cuja
competência permita;
CONSIDERANDO o recente Decreto da Prefeitura do Município de Boa Vista: nº 014 de 27 de janeiro de
2021, que adotou novas medidas restritivas, em relação à pandemia de CORONAVÍRUS, no âmbito da
comarca de Boa Vista;
CONSIDERANDO que a detecção precoce, o isolamento e tratamento dos casos, o rastreamento de
contatos, o distanciamento social, a garantia de infraestrutura básica e a expansão dos serviços médicohospitalares específicos para o tratamento do vírus, necessariamente cumulativos, vêm se mostrando
eficientes, conforme análise dos especialistas internacionais em saúde pública;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde atestou que a melhor forma de manter o controle do vírus é
o isolamento social, para que o Sistema Único de Saúde (SUS) tenha tempo de preparar melhor a
estrutura e os profissionais de saúde, conforme o Boletim Epidemiológico n. 08, de 9 de abril de 2020,
elaborado pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública:

Avalia-se que as Unidades da Federação que implementaram medidas de
distanciamento social ampliado devem manter essas medidas até que o
suprimento de equipamentos (leitos, EPI, respiradores e testes laboratoriais) e
equipes de saúde (médicos, enfermeiros, demais profissionais de saúde e
outros) estejam disponíveis em quantitativo suficiente, de forma a promover,
com segurança, a transição para a estratégia de distanciamento social seletivo.
(Grifo não original).
CONSIDERANDO também o Boletim Epidemiológico n. 14 de 26 de abril de 2020, do Ministério da Saúde
que estabelece:
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O Ministério da Saúde avalia que as estratégias de distanciamento social adotadas
pelos estados e municípios, contribuem para evitar o colapso dos sistemas locais de
saúde, como observado em países desenvolvidos como em Nova York/EUA, Itália,
Espanha, China e recentemente no Equador. Ao tempo, essas medidas temporárias,
permitem aos gestores tempo relativo para estruturação dos serviços de atenção à
saúde da população, com consequente proteção do Sistema Único de Saúde.
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Devido às limitações do conhecimento da doença e falta de uma vacina e
medicamentos que permitam proteger ou curar as pessoas expostas ou doentes,
vivemos um contexto paradoxal. Pois as medidas não farmacológicas são as mais
eﬁcientes até o momento, entre elas estão a higienização das mãos, a etiqueta
respiratória, o distanciamento social seletivo ou ampliado e até mesmo o bloqueio
total (lockdown). Essa situação foi deﬁnida pelo epidemiologista inglês Geoffrey
Rose (1926-1993) como o “Paradoxo da Prevenção”.

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

CONSIDERANDO o Boletim Epidemiológico N46 de 16/01/2021, Publicado no sítio do Ministério da Saúde,
que demonstra o atual quadro de notificações e óbitos de COVID no país, nos últimos sete dias;
CONSIDERANDO o cenário epidemiológico do COVID-19 apresentado no teor do Boletim Epidemiológico
do Governo do Estado de Roraima nº360 atualizado até 26/01/2021;
CONSIDERANDO a distribuição de casos confirmados acumulados por semana epidemiológica,
apresentado no teor do Boletim Epidemiológico do Governo do Estado de Roraima nº 360 atualizado até
26/01/2021;
CONSIDERANDO a distribuição de casos notificados por município, conforme o Boletim Epidemiológico do
Governo do Estado de Roraima nº360 atualizado até 26/01/2021;
CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que “configura infrações à
legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências”;
CONSIDERANDO o crime previsto no art. 268 do Código Penal que tipifica a conduta de “Infringir
determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena
- detenção, de um mês a um ano, e multa. Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente
é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.”;
CONSIDERANDO que a observância de critérios técnicos para o combate à pandemia de coronavírus deve
se submeter aos postulados da moralidade administrativa, motivação, eficiência, publicidade, continuidade
do serviço público, supremacia do interesse público, e razoabilidade e proporcionalidade dos atos
administrativos, pilares imperativos estruturantes da administração pública no Estado Democrático de
Direito, e a inobservância destes princípios caracteriza improbidade administrativa (Lei nº 8.429/90,
art. 11);
RECOMENDA
Ao Excelentíssimo Governador do Estado de Roraima, que promova as seguintes ações para o combate à
pandemia do COVID-19:
1) A criação e manutenção de barreiras sanitárias permanentes, durante a pandemia, pelo menos, nos
seguintes pontos: saída do município de Pacaraima, saída do município de Bonfim, Posto Jundiá, bem
como na saída do Aeroporto e Rodoviária de Boa Vista;
2) Nestas barreiras deverão ser alocados profissionais da saúde e disponibilizados testes rápidos de
detecção de COVID-19, que deverão ser feitos em todas as pessoas que apresentarem algum sintoma;

4) Registre-se que a presente recomendação torna inequívoca a consciência da disciplina normativa e o seu
descumprimento ensejará providências extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis para a solução jurídica da
hipótese, com eventuais desdobramentos administrativos, cíveis e/ou penais.
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3) Diante da excepcionalidade e urgência, fixa-se o prazo de 48 horas para que o Excelentíssimo
Governador informe se acata a presente recomendação e relate as ações tomadas para seu cumprimento,
ou, indique as razões para o não cumprimento;
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Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
GRUPO DE ATUAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CRISE DO COVID-19
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIO BASTOS STICA, Procurador(a) de
Justiça, em 28/01/2021, às 13:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento
assinado
eletronicamente
por ANDRE
PAULO
DOS
SANTOS
PEREIRA, Promotor(a) de Justiça, em 28/01/2021, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EDSON DAMAS DA SILVEIRA, Procurador(a) de
Justiça, em 28/01/2021, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento
assinado
eletronicamente
por MADSON
WELLINGTON
BATISTA
CARVALHO, Promotor(a) de Justiça, em 28/01/2021, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador 0306161 e o código CRC 415C313F.

ser

conferida

informando

no
o

site
código

RECOMENDAÇÃO MPRR/GAB/COVID-19 N° 03 DE 28 DE JANEIRO DE 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, por seus membros signatários, no uso das
atribuições legais conferidas, dentre outras normas, pelo art. 127, §1º, e art. 129, incisos II e VI, da
Constituição Federal;
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, caput, da Constituição);

CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal assevera que “a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômica 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”;
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CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia, dentre as quais a de expedir notificações para a fiel
observância das normas;
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CONSIDERANDO que uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde é o atendimento integral, com
prioridade para as atividades preventivas (art. 198, II, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que as Recomendações Sanitárias da Organização Mundial da Saúde estão
disciplinadas no Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, o qual promulgou o Regulamento Sanitário
Internacional, tratado internacional promulgado com eficácia de lei ordinária;
CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.”;

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, decretou estado de
emergência de saúde pública global, e em 11 de março de 2020, caracterizou o surto do novo
coronavírus como pandemia, prospectando-se o aumento do número de casos, inclusive com risco à vida,
em diferentes países afetados;
CONSIDERANDO que a pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população
mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de
transmissão interna, e, por afetar diferentes setores, exige esforços conjuntos da sociedade;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que “declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN)”, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19)”;
CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que prevê também
medidas sociais compulsórias de caráter não farmacológico, visando a evitar a propagação do vírus;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454/GM/MS, de 20 de março de 2020, que “declara, em todo o território
nacional, o estado de transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-19)”.
CONSIDERANDO o Decreto estadual nº 29.838-e, de 25 de janeiro de 2021 que suspendeu por quinze dias
os serviços de transporte coletivo rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros em qualquer
modalidade, inclusive o transporte por aplicativo;
CONSIDERANDO que o mesmo Decreto estadual nº 29.838-e atribuiu a competência fiscalizatória, nos
termos de suas competências, à Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde de Roraima - CGVS/RR, à
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDC/RR, ao Conselho Rodoviário Estadual de
Roraima - CRE/RR, à Polícia Militar do Estado de Roraima - PM/RR, à Polícia Civil do Estado de Roraima PC/RR, ao Departamento Estadual de Trânsito de Roraima - DETRAN, e quaisquer outros órgãos cuja
competência permita;
CONSIDERANDO o recente Decreto da Prefeitura do Município de Boa Vista: nº 014 de 27 de janeiro de
2021, que adotou novas medidas restritivas, em relação à pandemia de CORONAVÍRUS, no âmbito da
comarca de Boa Vista;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde atestou que a melhor forma de manter o controle do vírus é
o isolamento social, para que o Sistema Único de Saúde (SUS) tenha tempo de preparar melhor a
estrutura e os profissionais de saúde, conforme o Boletim Epidemiológico n. 08, de 9 de abril de 2020,
elaborado pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública:
O Ministério da Saúde avalia que as estratégias de distanciamento social adotadas
pelos estados e municípios, contribuem para evitar o colapso dos sistemas locais de
saúde, como observado em países desenvolvidos como em Nova York/EUA, Itália,
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CONSIDERANDO que a detecção precoce, o isolamento e tratamento dos casos, o rastreamento de
contatos, o distanciamento social, a garantia de infraestrutura básica e a expansão dos serviços médicohospitalares específicos para o tratamento do vírus, necessariamente cumulativos, vêm se mostrando
eficientes, conforme análise dos especialistas internacionais em saúde pública;
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Espanha, China e recentemente no Equador. Ao tempo, essas medidas temporárias,
permitem aos gestores tempo relativo para estruturação dos serviços de atenção à
saúde da população, com consequente proteção do Sistema Único de Saúde.

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Avalia-se que as Unidades da Federação que implementaram medidas de
distanciamento social ampliado devem manter essas medidas até que o
suprimento de equipamentos (leitos, EPI, respiradores e testes laboratoriais) e
equipes de saúde (médicos, enfermeiros, demais profissionais de saúde e
outros) estejam disponíveis em quantitativo suficiente, de forma a promover,
com segurança, a transição para a estratégia de distanciamento social seletivo.
(Grifo não original).
CONSIDERANDO também o Boletim Epidemiológico n. 14 de 26 de abril de 2020, do Ministério da Saúde
que estabelece:
Devido às limitações do conhecimento da doença e falta de uma vacina e
medicamentos que permitam proteger ou curar as pessoas expostas ou doentes,
vivemos um contexto paradoxal. Pois as medidas não farmacológicas são as mais
eﬁcientes até o momento, entre elas estão a higienização das mãos, a etiqueta
respiratória, o distanciamento social seletivo ou ampliado e até mesmo o bloqueio
total (lockdown). Essa situação foi deﬁnida pelo epidemiologista inglês Geoffrey
Rose (1926-1993) como o “Paradoxo da Prevenção”.
CONSIDERANDO o Boletim Epidemiológico N46 de 16/01/2021, Publicado no sítio do Ministério da Saúde,
que demonstra o atual quadro de notificações e óbitos de COVID no país, nos últimos sete dias;
CONSIDERANDO o cenário epidemiológico do COVID-19 apresentado no teor do Boletim Epidemiológico
do Governo do Estado de Roraima nº360 atualizado até 26/01/2021;
CONSIDERANDO a distribuição de casos confirmados acumulados por semana epidemiológica,
apresentado no teor do Boletim Epidemiológico do Governo do Estado de Roraima nº360 atualizado até
26/01/2021;
CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que “configura infrações à
legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências”;
CONSIDERANDO o crime previsto no art. 268 do Código Penal que tipifica a conduta de “Infringir
determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena
- detenção, de um mês a um ano, e multa. Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente
é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.”;
CONSIDERANDO que a observância de critérios técnicos para o combate à pandemia de coronavírus deve
se submeter aos postulados da moralidade administrativa, motivação, eficiência, publicidade, continuidade
do serviço público, supremacia do interesse público, e razoabilidade e proporcionalidade dos atos
administrativos, pilares imperativos estruturantes da administração pública no Estado Democrático de
Direito, e a inobservância destes princípios caracteriza improbidade administrativa (Lei nº 8.429/90,
art. 11);
RECOMENDA

1) sem prejuízo de suas atuações funcionais ordinárias, adotem medidas estratégicas para a fiscalização e
o impedimento de circulação dos serviços de transporte coletivo rodoviário suspensos pelo Decreto
Estadual nº 29.838-E de 25/01/2021;
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Ao Excelentíssimo Prefeito do Município de Boa Vista e o Comandante da Guarda Municipal, que:
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2) que no âmbito de suas competências adotem medidas para a responsabilização dos infratores, na forma
da lei.
3) Diante da excepcionalidade e urgência, fixa-se o prazo de 48 horas para que os destinatários informem
se acatam a presente recomendação e relatem as ações tomadas para seu cumprimento, ou, indique as
razões para o não cumprimento;

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

4) Registre-se que ficam os destinatários advertidos de que a presente recomendação torna inequívoca a
consciência da disciplina normativa e que o descumprimento das medidas recomendadas importará as
providências extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis para a solução jurídica da hipótese, com eventuais
desdobramentos administrativos, cíveis e/ou penais.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
GRUPO DE ATUAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CRISE DO COVID-19
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIO BASTOS STICA, Procurador(a) de
Justiça, em 28/01/2021, às 13:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento
assinado
eletronicamente
por ANDRE
PAULO
DOS
SANTOS
PEREIRA, Promotor(a) de Justiça, em 28/01/2021, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EDSON DAMAS DA SILVEIRA, Procurador(a) de
Justiça, em 28/01/2021, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento
assinado
eletronicamente
por MADSON
WELLINGTON
BATISTA
CARVALHO, Promotor(a) de Justiça, em 28/01/2021, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador 0306164 e o código CRC F03920B1.

ser

conferida

informando

no
o

site
código

PORTARIA Nº 048 - PGJ, DE 28 DE JANEIRO DE 2021

Mity51qW4Xdr4YykVCHtP/est/g=

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
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Conceder ao Procurador de Justiça, Dr. EDSON DAMAS DA SILVEIRA, 30 (trinta) dias de licença para
tratamento de saúde, no período de 26SET a 25OUT2020, conforme o Processo SEI nº
19.26.1000000.0010461/2020-91.

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305809 e o código CRC E744F4A1.
PORTARIA Nº 049 - PGJ, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar a Procuradora de Justiça, Dra. ROSELIS DE SOUSA, para responder, sem prejuízo de suas
atuais atribuições, pela 3ª Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Estado de Roraima, no
período de 26SET a 25OUT2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305812 e o código CRC 266EEFF5.
PORTARIA Nº 050 - PGJ, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,

Cancelar a folga de plantão do Promotor de Justiça, Dr. JOSÉ ROCHA NETO, concedida pela Portaria nº
002 -PGJ, de 04JAN202, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 6832, de 05JAN2021, referente a 09
(nove) dias de folga, em razão de plantões ministeriais.
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RESOLVE:
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305813 e o código CRC 57A5FB7D.
PORTARIA Nº 051 - PGJ, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar o Promotor de Justiça, Dr. IGOR NAVES BELCHIOR DA COSTA, para responder, sem prejuízo
de suas atuais atribuições pela 2ª Titularidade Promotoria de Justiça Especializada em Crimes contra a
Dignidade Sexual Praticados contra Criança e Adolescente, previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente, e Crimes Praticados contra Idoso, previstos no Estatuto do Idoso, no período de 09 a
22JAN2021, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0000335/2021-17.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305819 e o código CRC B43B400C.
PORTARIA Nº 052 - PGJ, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,

Tornar sem efeito a Portaria n.º 003-PGJ, de 04JAN2021, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 6832,
de 05JAN2021, que designou o Promotor de Justiça, Dr. IGOR NAVES BELCHIOR DA COSTA, para
responder, sem prejuízo de suas atuais atribuições pela 2ª Titularidade Promotoria de Justiça Especializada
em Crimes contra a Dignidade Sexual Praticados contra Criança e Adolescente, previstos no Estatuto da
Criança e do Adolescente, e Crimes Praticados contra Idoso, previstos no Estatuto do Idoso, nos períodos
de 11 a 15JAN2021, 18 a 19JAN2021 e de 21 a 22JAN2021.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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RESOLVE:
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(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305824 e o código CRC 246D6073.
PORTARIA Nº 053 - PGJ, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais; e de acordo com art. 2º, II, da Resolução PGJ nº 006, de 30 de novembro de
2016;
RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça, Dr. JOSÉ ROCHA NETO, 12 (doze) dias de folga em razão de plantões
ministeriais, a serem usufruídos nos períodos de 25 a 29JAN2021, 01 a 05FEV2021 e de 18 a
19FEV2021,conforme Processo SEI n.º 19.26.1000000.0000596/2021-29.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305834 e o código CRC A77E62A7.
PORTARIA Nº 054 - PGJ, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,

Designar o Promotor de Justiça, Dr. CARLOS ALBERTO MELOTTO, para responder, sem prejuízo de suas
atuais atribuições pela 2ª Titularidade Promotoria de Justiça Especializada em Crimes contra a Dignidade
Sexual Praticados contra Criança e Adolescente, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e
Crimes Praticados contra Idoso, previstos no Estatuto do Idoso, nos períodos de 25 a 29JAN2021, 01 a
05FEV2021 e de 18 a 19FEV2021, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0000596/2021-29.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305835 e o código CRC 16434A2D.
PORTARIA Nº 055 - PGJ, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça, Dr. JOSÉ ROCHA NETO, 05 (cinco) dias de recesso de fim de ano, a
serem usufruídos no período de 08 a 12FEV2021, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0000597/202173.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305848 e o código CRC 269DA33C.
PORTARIA Nº 056 - PGJ, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
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Designar o Promotor de Justiça, Dr. CARLOS ALBERTO MELOTTO, para responder, sem prejuízo de suas
atuais atribuições pela 2ª Titularidade Promotoria de Justiça Especializada em Crimes contra a Dignidade
Sexual Praticados contra Criança e Adolescente, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e
Crimes Praticados contra Idoso, previstos no Estatuto do Idoso, nos períodos de 08 a 12FEV2021,
conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0000597/2021-73.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305851 e o código CRC F10A2867.
PORTARIA Nº 057- PGJ, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça, Dr. ULISSES MORONI JÚNIOR, 02 (dois) dias de recesso de fim de ano,
a serem usufruídos no período de 18 a 19FEV2021, conforme Processo SEI n.º
19.26.1000000.0000699/2021-99.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305857 e o código CRC 3011B9F6.
PORTARIA Nº 058 - PGJ, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar o Promotor de Justiça, Dr. JOAQUIM EDUARDO DOS SANTOS, para responder, sem prejuízo de
suas atuais atribuições pela Promotoria de Justiça da Comarca de Mucajaí, no período de 18 a 19FEV2021,
conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0000699/2021-99.

(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305858 e o código CRC 345E1B57.
PORTARIA Nº 059 - PGJ, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça, Dr. ULISSES MORONI JÚNIOR, 05 (cinco) dias de folga em razão de
plantões ministeriais, a serem usufruídos no período de 08 a 12MAR2021, conforme Processo SEI n.º
19.26.1000000.0000749/2021-38.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305861 e o código CRC 3A75B2A7.
PORTARIA Nº 060 - PGJ, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar o Promotor de Justiça, Dr. JOAQUIM EDUARDO DOS SANTOS, para responder, sem prejuízo de
suas atuais atribuições pela Promotoria de Justiça da Comarca de Mucajaí, no período de 08 a
12MAR2021, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0000749/2021-38.

(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305862 e o código CRC 975A2841.
PORTARIA Nº 061 - PGJ, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça, Dr. ANDRÉ PAULO DOS SANTOS PEREIRA, 02 (dois) dias de folga em
razão de plantões ministeriais, a serem usufruídos nos períodos de 21 a 22JAN2021, conforme Processo
SEI n.º 19.26.1000000.0000434/2021-91.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça

Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0306042 e o código CRC C8085231.
PORTARIA Nº 062- PGJ, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Assinado Eletronicamente)
Janaína Carneiro Costa
Procuradora-Geral de Justiça
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Designar a Promotora de Justiça, Dra. ERIKA LIMA GOMES MICHETTI, para responder, sem prejuízo de
suas atuais atribuições pela Promotoria Auxiliar de Assuntos Jurídicos, no período de 21 a 22JAN2021,
conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0000434/2021-91.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA CARNEIRO COSTA, Procurador(a)Geral de Justiça, em 28/01/2021, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0306061 e o código CRC 1838EAB8.

DIRETORIA GERAL
PORTARIA Nº 057 - DG, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
Designar o servidor TOMPSON RIBEIRO DAMASCENO, para responder pela Secretaria - Espaço da
Cidadania, no período de 18 a 19FEV2021, durante o afastamento da servidora KEILA POLIANA DE
SOUZA NUNES, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0000793/2021-48.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 28/01/2021, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305705 e o código CRC E1CDB472.
PORTARIA Nº 058 - DG, DE 28 JANEIRO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Designar a servidora RENATA PERES DUTRA, para responder pela Chefia de Gabinete de Coordenadoria,
do Gabinete da Diretoria-Geral, no período de 18 a 19FEV2021, durante o afastamento da servidora
LUANA GARCIA BARBOSA, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0000055/2021-09.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305714 e o código CRC E33F03DA.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 28/01/2021, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PORTARIA Nº 059 - DG, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

RESOLVE:
Conceder dispensa ao servidor CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA, no dia 03MAR2021 - 01 (um) dia, por ter
participado na aplicação das provas do XVI Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas do Estágio
Extracurricular de Estagiários de Direito do Ministério Público do Estado de Roraima, ocorrido em
24NOV2019, nas dependências da Faculdade Cathedral, conforme requerimento constante no processo
SEI nº 19.26.1000000.0000466/2021-96 .
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 28/01/2021, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305966 e o código CRC 351A0BFC.
PORTARIA Nº 060- DG, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Designar a servidora DRIELE SILVEIRA ROZO, para responder pela chefia de Gabinete da CorregedoriaGeral, no período de 09 a 29JAN2021, durante o afastamento da servidora CÉLIA MARIA BOMBONATI,
conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0013103/2020-30.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 28/01/2021, às 12:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305985 e o código CRC EB4D273D.
PORTARIA Nº 061 – DG, DE 28 DE JANEIRO DE 2021

R E S O L V E:
Autorizar o afastamento do servidor JÓSIMO BASILO HART, Assessor Administrativo, em face do
deslocamento do município de Bonfim-RR ao município de Normandia-RR, no dia 27JAN2021,
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O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro no artigo 54 e 55
da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

sem pernoite, para conduzir veículo
19.26.1000000.0000982/2021-11.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 28/01/2021, às 11:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A
autenticidade
do
documento
pode
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador 0306041 e o código CRC 64ACF850.

ser

conferida

informando

no
o

site
código

PORTARIA Nº 062- DG, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Conceder à servidora CELIA MARIA BOMBONATI, 05 (cinco) dias de férias a serem usufruídos no
período de 11 a 15JAN2021, conforme o Processo SEI 19.26.1000000.0000234/2021-38, de 11JAN2021.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 28/01/2021, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305951 e o código CRC 9AFF4154.
PORTARIA Nº 063 - DG, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Conceder ao servidor EMILIANO ARTUR DE FREITAS LIMA FILHO, 10 (dez) dias de férias a serem
usufruídos no período de 12 a 21JAN2021, conforme o Processo SEI 19.26.1000000.0000271/2021-46, de
11JAN2021.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0306089 e o código CRC 780399AB.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 28/01/2021, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PORTARIA Nº 064 - DG, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

RESOLVE:
Conceder ao servidor WESLEY ALVES BRAGA FELIPE, 05 (cinco) dias de férias a serem usufruídos no
período de 28JAN2021 a 01FEV2021, conforme o Processo SEI 19.26.1002000.0000013/2021-77, de
22JAN2021.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 28/01/2021, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0306110 e o código CRC FAA65A42.
PORTARIA Nº 065 - DG, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Conceder ao servidor WESLEY ALVES BRAGA FELIPE, 01 (um) dia de férias a ser usufruído em
02FEV2021, conforme o Processo SEI 19.26.1002000.0000013/2021-77, de 22JAN2021.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 28/01/2021, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0306115 e o código CRC 7FD8D1BD.
PORTARIA Nº 066- DG, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,

Conceder à servidora ALESSANDRA MACEDO DE LIMA, 10 (dez) dias de férias a serem usufruídos no
período de 03 a 12FEV2021, conforme o Processo SEI Nº 19.26.1000000.0000755/2021-95, de
22JAN2021.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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RESOLVE:
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 28/01/2021, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305931 e o código CRC D1B6B750.
PORTARIA Nº 067 - DG, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Conceder ao servidor MESSIAS ELIAS PINTO, 10 (dez) dias de férias a serem usufruídos no período de
03 a 12FEV2021, conforme o Processo SEI 19.26.1000000.0000686/2021-10, de 19JAN2021.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO, Diretor
Geral, em 28/01/2021, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0306126 e o código CRC 9836E596.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 16 – DRH, DE 27 DE JANEIRO DE 2021
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE RORAIMA, com fulcro na Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008 e conforme
acatamento do atestado médico pelo Diretor-Geral,
R E S O L V E:
Conceder ao servidor FRANCISCO XAVIER MEDEIROS GONÇALVES, 01 (um) dia de licença para
tratamento de saúde em 21JAN21, conforme Processo SEI nº 19.26.1000000.0000743/2021-61.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

A
autenticidade
do
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.mprr.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305429 e o código CRC BE4C1AA1.
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Documento assinado eletronicamente por CAPOY EMANON DE MELO E BRASIL,
Diretor(a) de Departamento, em 27/01/2021, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARACARAÍ
RECOMENDAÇÃO Nº 01/2021

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, por meio do seu
Presentante infrafirmado, respondendo pela Promotoria de Justiça da Comarca de Caracaraí/RR, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Roraima – Lei
Complementar n.º 003, de 07 de janeiro de 1994 – art. 32, V, “a”, “d” c/c art. 33, IV 1 e pela Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público – Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, especialmente a norma do
parágrafo único, inciso I, do art. 27 e seu caput, que autoriza “promover as apurações cabíveis que lhes
sejam próprias e dar-lhes solução adequada”;
CONSIDERANDO que aportou nesta Promotoria de Justiça informações
de que não está sendo respeitada ordem de prioridade na aplicação de vacinas do COVID, inclusive o
que ensejou a instauração de Notícia de Fato visando apurar eventuais irregularidades;
CONSIDERANDO que “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” (artigo 196 da Constituição Federal);
CONSIDERANDO ser necessário que seja respeitado o interesse público
sobre o interesse privado e, sobretudo, que haja transparência dos atos administrativos em relação às
pessoas que serão imunizadas em caráter de prioridade diante desse momento de crise sanitária
CONSIDERANDO a Medida Provisória 1026/2021, publicada pelo Governo
Federal, que estabelece, dentre outras, medidas de transparência na execução do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à
aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e comunicação,
comunicação social e publicitária e treinamentos destinados à vacinação contra a covid-19 e sobre o Plano
Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.
CONSIDERANDO o Plano Nacional de operacionalização da vacinação

1 Art. 32 - Além das funções previstas nas Constituições Federal, Estadual e em outras Leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público: (...)
V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:
a) a proteção dos direitos constitucionais; (...)
d) a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou dos
Municípios, ou de entidades privadas de que participe o Poder Público.
Art. 33 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
IV - fazer recomendações para melhoria dos serviços públicos e dos serviços de relevância pública;
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contra a covid-19, responsável pela política nacional de imunizações e tem como missão reduzir a
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morbimortalidade por doenças imunopreveníveis, com fortalecimento de ações integradas de vigilância em
saúde para promoção, proteção e prevenção em saúde da população brasileira;

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

CONSIDERANDO o Plano Estadual de operacionalização da vacinação
contra a covid-19, que tem como objetivo assegurar a imunização da população de Roraima, não só por
meio do fornecimento das vacinas aos municípios distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações,
como também monitorar as coberturas e homogeneidade vacinais, contribuindo com a redução dos
indicadores de morbidade e mortalidade por doenças imunopreveníveis em Roraima, o que justifica o seu
papel como principal ator no processo de vacinação contra a Covid-19 no estado de Roraima;
CONSIDERANDO o Boletim Epidemiológico sobre a doença pelo coronavírus
atualizado em 25/01/2020, dos quais são a seguir apresentados e destacados os dados referentes ao

Mity51qW4Xdr4YykVCHtP/est/g=

Município de Caracaraí:
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Ministério Público

Diário da Justiça Eletrônico

Mity51qW4Xdr4YykVCHtP/est/g=

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021
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Ministério Público
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CONSIDERANDO as fases e grupos prioritários apresentados pelo Plano

Mity51qW4Xdr4YykVCHtP/est/g=

Nacional:

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021
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CONSIDERANDO os grupos prioritários apresentados pelo Plano Estadual:

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

CONSIDERANDO o dever do Ministério Público em fiscalizar e garantir
que seja observada a ordem cronológica da fila de vacinação, bem como a atenção aos princípios
norteadores da administração pública de transparência, publicidade e eficiência, os quais a Administração
pública se encontra subordinada;
CONSIDERANDO a função precípua do Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na
e 1293, inciso II, da Constituição da República;
2 Art. 127. 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.

3 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
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Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, na forma dos artigos 1272, caput,
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CONSIDERANDO a imperiosa busca pela resolutividade inerente a atuação do
Ministério Público, entendendo-se por atuação resolutiva aquela por meio da qual o Ministério Público
contribui decisivamente para prevenir ou solucionar, de modo efetivo, o problema envolvendo a

Ministério Público

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

concretização de direito;
CONSIDERANDO que a atuação extrajudicial do Ministério Público tem como
objetivo prevenir, inibir ou reparar adequadamente a lesão ou ameaça a esses direitos ou interesses e
efetivar as sanções aplicadas judicialmente em face dos correspondentes ilícitos, assegurando-lhes a
máxima efetividade possível por meio do uso regular dos instrumentos jurídicos e extrajudiciais que lhe são
disponibilizados;
RESOLVE, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 4, em
caráter preventivo expedir a presente
RECOMENDAÇÃO
à Prefeita de Caracaraí, Sra. Dianiery de Souza Coelho e ao Secretário de Saúde do Município de
Caracaraí, Sr. Rafael Coelho, que respeitem rigorosamente a ordem de vacinação contra a covid-19
estabelecida pelos Planos Nacional e Estadual de Vacinação.
Recomenda-se ainda que Vossas Excelências esclareçam, no prazo de 48
horas, como está transcorrendo a efetiva da imunização Municipal, indicando quantidade de vacinas
recebidas, aplicadas e lista nominal e funções das pessoas imunizadas.
Alerta-se, por fim, que embora esta recomendação não tenha caráter
cogente, o não acatamento do seu teor poderá acarretar a adoção de medidas judiciais para impor o
comportamento adequado ao que determina a CF/88 e a lei e para apurar responsabilidades cíveis, nos
termos da Lei nº 8.429/92, sem prejuízo de reflexos em outras searas.

Encaminhe-se às autoridades recomendadas.
Registre-se. Publique-se no DJE.
Caracaraí/RR 25 de janeiro de 2021.

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

4 Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
XX - expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses,
direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis.
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Joaquim Eduardo dos Santos
Promotor de Justiça Substituto
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DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
Expediente de 28/01/2021

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

DIRETORIA GERAL
PORTARIA Nº 149/2021/DG-CG/DG/DPG
A Diretora Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pela Portaria/DPG Nº 118/12 e e Portaria nº 74/2019/DRH-CG/DRH/DG/DPG, em evento 0087123.
Considerando o Processo n° 001888/2020.
RESOLVE:
I - Designar os servidores abaixo relacionados, para acompanhar e fiscalizar o Contrato nº 002/2021 –
DPE/RR, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA, e a empresa BANCO
DO BRASIL S.A, CNPJ nº 00.000.000/0001-91, cujo objeto é a prestação, pelo BANCO DO BRASIL, de
diversos serviços a esta DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA.
II - Gestor: Riso Duarte Barbosa Filho, Diretor do Departamento de Planejamento Orçamento e Finanças,
e no impedimento legal do titular, a servidora Maria de Fátima Lima da Silva, Diretora Geral;
III - Fiscal do Contrato: Jaqueline Cristine Ferreira dos Santos de Souza , Chefe da Divisão de
Finanças, e no impedimento legal da titular, a servidora Cássia Regina Alves da Silva , Chefe da Seção
de Pagamento.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Maria de Fátima Lima da Silva
Diretora Geral

Em 27 de janeiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, Diretora Geral, em
27/01/2021, às 09:35, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6°, § 1°
do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de setembro de
2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.

6Kw/OGVxnX04TlImFWoxW4si2/k=

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0253533 e o código CRC 2B95F558.
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TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
Expediente de 28/01/2021
EDITAL DE PROCLAMAS

Tabelionato 1º Ofício

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro,
neste Registro Civil das Pessoas Naturais - 1º Ofício da Capital de Boa Vista-RR:
1) HENRIQUE MELLO PESSOA e LINDIVALDA SALES DE SOUZA FEITOSA
ELE: nascido em ze doca -MA, em 24/02/1992, de profissão Administrador, estado civil solteiro, domiciliado
e residente na Rua São Francisco, Boa Vista-RR, filho de FRANCISCO PESSOA FERREIRA e ELIAN
SILVA MELLHO. ELA: nascida em JOAO PESSOA -PB, em 28/02/1970, de profissão Professora, estado
civil divorciada, domiciliada e residente na Rua São Francisco, Boa Vista-RR, filha de JOSE SALES DE
SOUZA e MARIA DE PENHA SANTOS SOUZA.
2) ISRAEL NUNES NETO e MARLENE LIMA COSTA
ELE: nascido em Araguaína-TO, em 03/11/1976, de profissão Vaqueiro, estado civil solteiro, domiciliado e
residente na Rua VIII, Boa Vista-RR, filho de IDALINO NUNES NETO e MARIA QUIRINA DA SILVA. ELA:
nascida em Boa Vista-RR, em 22/02/1987, de profissão do Lar, estado civil solteira, domiciliada e residente
na Rua VIII, Boa Vista-RR, filha de MAURO COSTA e ISA LIMA COSTA.
3) GERSON FILGUEIRAS DE SOUZA e CILENE BONFIM BARBOSA
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 16/12/1962, de profissão Funcionário Público, estado civil divorciado,
domiciliado e residente na Rua 02, Boa Vista-RR, filho de SOLISMAN DE SOUZA FILGUEIRAS e
GENUVEVA CAMELO FILGUEIRAS. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 21/02/1983, de profissão
Estudante, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua 02, Boa Vista-RR, filha de LEDO BARBOSA
FILHO e MARIA BONFIM BARBOSA.
4) ACAUAN CARDOSO RIBEIRO e ANA LUIZA CARDOSO ALVES
ELE: nascido em Cuiabá-MT, em 08/01/1988, de profissão Professor, estado civil solteiro, domiciliado e
residente na Rua Constância Monteiro Guedes, Boa Vista-RR, filho de NICANOR RUBENS RIBEIRO e
CLEIDE APARECIDA CARDOSO RIBEIRO.ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 03/07/1989, de profissão
Dentista, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Sindeaux Barbosa, Boa Vista-RR, filha de
EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA e EDILEUZA CARDOSO DE OLIVEIRA ALVES.
5) ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ NETO e MARCELA MELVILLE
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 29/09/1993, de profissão Autônomo, estado civil solteiro, domiciliado e
residente na Rua Manoel Sabino dos Santos, Boa Vista-RR, filho de ELIANE GUSMÃO DE QUEIROZ.
ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 21/11/1994, de profissão Autônoma, estado civil solteira, domiciliada e
residente na Rua Manoel Sabino dos Santos, Boa Vista-RR, filha de MICHELLE FRANCISCO MELVILLE.

7) TIAGO VITOR CARVALHO RODRIGUES e FRANCISCA TANIA SANTOS MELO
ELE: nascido em Fortaleza-RR, em 11/07/1989, de profissão Atendente Comercial, estado civil divorciado,
domiciliado e residente na Avenida dos Bandeirantes, Boa Vista-RR, filho de PEDRO RODRIGUES DA
SILVA NETO e MARIA DO SOCORRO CARVALHO RODRIGUES. ELA: nascida em Caracarai-RR, em
29/04/1986, de profissão Operador de Caixa, estado civil solteira, domiciliada e residente na Avenida dos
Bandeirantes, Boa Vista-RR, filha de TADEU TAVARES MELO e MARIA DOS REMEDIOS SANTOS
MELO.
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6) OVIDIO AUGUSTO DA SILVA e JACQUELINE CARVALHO FRANÇA
ELE: nascido em Teodoro Sampaio-SP, em 26/02/1968, de profissão Gestor de Agronegócio, estado civil
divorciado, domiciliado e residente na Avenida Céu Azul, Boa Vista-RR, filho de ALCIDES AUGUSTO DA
SILVA e MARIA LINDINALVA DA SILVA. ELA: nascida em Vitória da Conquista-BA, em 08/07/1970, de
profissão Assistente Social, estado civil divorciado, domiciliada e residente na Rua VIII, Boa Vista-RR, filha
de NELSON JOSÉ DE FRANÇA e MARIÉLIA CARVALHO FRANÇA.
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8) CASSIO GONÇALVES ARAUJO e JULIANA OLIVEIRA DA SILVA
ELE: nascido em Machado-MG, em 17/09/1983, de profissão Pecuarista, estado civil solteiro, domiciliado e
residente na Rua Mauro Pereira de Melo, Boa Vista-RR, filho de GILBERTO DONIZETTI ARAUJO e
MARIA CLARET GONÇALVES ARAUJO. ELA: nascida em Alterosa-MG, em 19/09/1982, de profissão
Administradora, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Mauro Pereira de Melo, Boa Vista-RR,
filha de LÉLIS ANTONIO DA SILVA e EDNA DE OLIVEIRA SILVA.

Tabelionato 1º Ofício

Boa Vista, 29 de janeiro de 2021

9) CLAYTON ALVES FEITOSA e BRUNA LETÍCIA DA SILVA DIAS
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 07/09/1990, de profissão Operador de Caixa, estado civil divorciado,
domiciliado e residente na Rua Nozes, Boa Vista-RR, filho de JOÃO FEITOSA ALVES e DEUSA ALVES
FEITOSA. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 13/03/2001, de profissão Vendedora, estado civil solteira,
domiciliada e residente na Rua JT-04, Boa Vista-RR, filha de JOCIANE RODRIGUES DIAS e MARIA DAS
GRAÇAS DA SILVA.
10) WANDERSON BRITO DA SILVA e FERNANDA SILVA ALBUQUERQUE
ELE: nascido em Barra do Corda-MA, em 18/03/1994, de profissão Frentista, estado civil solteiro,
domiciliado e residente na Avenida Nazaré Filgueiras, Boa Vista-RR, filho de TIMOTEO FERREIRA DA
SILVA e MIRIAN BRITO DA SILVA. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 01/05/2000, de profissão
Vendedora, estado civil solteira, domiciliada e residente na Avenida Nazaré Filgueiras, Boa Vista-RR, filha
de CLEUDE DA SILVA e EDILSON ALBUQUERQUE ALVES.
11) REGINALDO DA SILVA E SOUSA e BARBARA CAROLINE MENDES DA SILVA
ELE: nascido em Paraibano-MA, em 08/11/1973, de profissão Gerente Comercial, estado civil solteiro,
domiciliado e residente na Avenida Capitão Júlio Bezerra, Boa Vista-RR, filho de FRANCISCO
FERNANDES DE SOUSA e MARIA PEREIRA DA SILVA E SOUSA. ELA: nascida em Teresina-PI, em
30/10/1986, de profissão Autônoma, estado civil solteira, domiciliada e residente na Avenida Capitão Júlio
Bezerra, Boa Vista-RR, filha de AZENATE MENDES DA SILVA.
12) EDUARDO FELIPE SOARES DE OLIVEIRA e ANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 29/07/1998, de profissão Assistente Administrativo, estado civil solteiro,
domiciliado e residente na Avenida Cabo-Polícia Militar José Tabira de Alencar Macêdo, Boa Vista-RR, filho
de MILTON CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO e MARINETT SOARES DE OLIVEIRA. ELA: nascida em
Caracaraí-RR, em 21/06/2000, de profissão Autônoma, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua
Estrela Cadente, Boa Vista-RR, filha de JOSÉ RAIMUNDO NASCIMENTO DE JESUS e CINARA DA
COSTA NASCIMENTO.
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Se alguém souber de algum impedimento queira acusá-lo na forma da Lei. Boa Vista-RR, 27 de janeiro de
2021. JOZIEL SILVA LOUREIRO, Oficial, subscrevo e assino.
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