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MINISTÉRIO PÚBLICO 

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO   

EDITAL Nº 738, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 
42 a 69 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de 
dezembro de 2018, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 30255/2022, TORNA 
PÚBLICA a abertura de prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os 
Promotores de Justiça, conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e 
REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Alagoinhas - 3ª Pro-
motoria de Justiça

Final
Criminal; Execuções Penais; Tóxicos

Promotoria Digital
4/4/2022

(vacância)
 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vigente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 739, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, 
e 42 a 69 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 
de dezembro de 2018, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 7319/2020, TORNA 
PÚBLICA a abertura de prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os 
Promotores de Justiça, conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e 
PROMOÇÃO, pelo critério de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Barreiras - 5ª Promo-
toria de Justiça

Final
Criminal

2ª Vara Criminal
Promotoria Digital

6/4/2022
(publicação de edital an-
terior, sem habilitados)
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1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vi-
gente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 740, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 
42 a 69 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de 
dezembro de 2018, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 30305/2022, TORNA 
PÚBLICA a abertura de prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os 
Promotores de Justiça, conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e 
PROMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Salvador - Promotoria 
de Justiça Militar - 2º 

Promotor(a) de Justiça
Final

Atuação perante a Vara
de Auditoria Militar, Central de Inquéritos, 

Atendimento ao Público, Investigação Criminal e 
Acordo de não Persecução Penal

Promotoria Digital

6/4/2022
(homologação 
de renúncia)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
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7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vigente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 741, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 
42 a 69 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de 
dezembro de 2018, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 30310/2022, TORNA 
PÚBLICA a abertura de prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Pro-
motores de Justiça, conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO, pelo critério de 
ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Governador Mangabei-
ra - Promotoria de Justiça

Inicial
Atribuição Plena

Promotoria Digital
7/4/2022

(vacância)
 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscrição;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior do 
Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a regulari-
dade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a adiamento 
de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades por período 
superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com os relatórios da 
Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado tal documento ao 
SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 124, 
§ 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados da 
publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior do 
Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vigente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 742, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 
42 a 69 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de 
dezembro de 2018, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 30327/2022, TORNA 
PÚBLICA a abertura de prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os 
Promotores de Justiça, conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e 
REMOÇÃO, pelo critério de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:
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PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Cachoeira - 1ª Pro-
motoria de Justiça

Intermediária

Cidadania (Cível e Criminal) - Discriminação; Cidada-
nia (Cível e Criminal) - Educação; Cidadania (Cível e 

Criminal) - Saúde; Cível; Consumidor (Cível e Criminal); 
Família, Sucessões, Interditos; Fazenda Pública; Fun-
dações: Fiscalização Das Fundações e Terceiro Setor; 
Meio Ambiente (Cível e Criminal), Inclusive Habitação e 
Urbanismo e Patrimônio Histórico; Patrimônio Público e 
Moralidade Administrativa (Cível e Criminal); Registros 

Públicos, Inclusive Habilitação de Casamento

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Água é Vida: 
um direito de todos; Floresta legal; Município ecolegal: 

Gestão para o Meio Ambiente; Saúde + Educação: 
Transformando o novo milênio

Promotoria Digital

7/4/2022
(vacância)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão 
e Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço 
https://siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para ins-
crição;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término 
do prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, 
a adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das ativida-
des por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia 
com os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha 
anexado tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições 
foram indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, conta-
dos da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho 
Superior do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação 
vigente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 743, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade 
com os artigos 61 a 63 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro 
de 1996, e 42 a 69 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução 
nº 248, de 11 de dezembro de 2018, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 
30330/2022, TORNA PÚBLICA a abertura de prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação 
deste edital, para que os Promotores de Justiça, conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como can-
didato à REMOÇÃO INTERNA e PROMOÇÃO, pelo critério de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou 
vaga remanescente:
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PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Riachão do Jacu-
ípe - 3ª Promoto-

ria de Justiça
Intermediária

Pessoa Com Defi ciência (Cível e Criminal); Fazenda 
Pública; Fundações:Fiscalização Das Fundações e 

Terceiro Setor; Infância e Juventude (Cível e Criminal); 
Patrimônio Público e Moralidade Administrativa (Cível e 
Criminal); Registros Públicos, Inclusive Habilitação de 

Casamento

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Saúde Mental 
- Integração e Dignidade; Transparência nas Contas 

Públicas

Promotoria Digital

7/4/2022
(vacância)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://siga.
sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscrição;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior do 
Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a regulari-
dade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a adiamento 
de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades por período 
superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com os relatórios da 
Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado tal documento ao 
SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 124, 
§ 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados da 
publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior do 
Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vigente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 744, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 42 a 
69 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de dezembro 
de 2018, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 30332/2022, TORNA PÚBLICA a aber-
tura de prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça, 
conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério 
de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Serrinha - 5ª Pro-
motoria de Justiça

Intermediária

Controle Externo da Atividade Policial; Crime de Pequeno 
Potencial Ofensivo; Violência Doméstica Contra a Mulher 

(Cível e Criminal); Júri

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Segurança Públi-
ca Integrada: Regionalização do CISP

Promotoria Digital

7/4/2022
(vacância)
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1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vi-
gente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 745, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 
42 a 69 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de 
dezembro de 2018, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 30333/2022, TORNA 
PÚBLICA a abertura de prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os 
Promotores de Justiça, conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e 
REMOÇÃO, pelo critério de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Eunápolis - 5ª Pro-
motoria de Justiça

Final

Crime de Pequeno Potencial Ofensivo; Infância e 
Juventude (Cível e Criminal)

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Infância em 
1º Lugar: fortalecimento dos conselhos

Promotoria Digital

7/4/2022
(vacância)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
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6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vi-
gente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 746, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 
42 a 69 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de 
dezembro de 2018, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 30334/2022, TORNA 
PÚBLICA a abertura de prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os 
Promotores de Justiça, conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e 
PROMOÇÃO, pelo critério de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Feira de Santana - 14ª 
Promotoria de Justiça

Final

Controle Externo da Atividade Policial; Criminal

1ª Vara Criminal

Promotoria Digital

7/4/2022
(vacância)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vi-
gente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 747, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 
42 a 69 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de 
dezembro de 2018, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 30335/2022, TORNA 
PÚBLICA a abertura de prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os 
Promotores de Justiça, conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e 
REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Jacobina - 4ª Pro-
motoria de Justiça

 
Final

Cidadania (Cível e Criminal) - Discriminação; Cidada-
nia (Cível e Criminal) - Educação; Cidadania (Cível e 

Criminal) - Saúde; Consumidor (Cível e Criminal); Meio 
Ambiente (Cível e Criminal), Inclusive Habitação e 

Urbanismo e Patrimônio Histórico

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Água é Vida: 
um direito de todos; Saúde + Educação: Transforman-

do o novo milênio

Promotoria Digital

7/4/2022
(vacância)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vi-
gente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 748, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 
42 a 69 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de 
dezembro de 2018, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 30337/2022, TORNA 
PÚBLICA a abertura de prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Pro-
motores de Justiça, conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO, pelo critério de 
ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça:
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PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Jacobina - Promotoria 
de Justiça Especializa-
da em Meio Ambiente

Final

Art. 267, VI, da LC n. 11/96 c/c Resolução n. 8, de 
9 de setembro de 2013, do OECP

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Floresta 
legal; Município ecolegal: Gestão para o Meio 

Ambiente; Reciclar e Crescer

Promotoria Digital

7/4/2022
(vacância)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vi-
gente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 749, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 
42 a 69 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de 
dezembro de 2018, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 30361/2022, TORNA 
PÚBLICA a abertura de prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os 
Promotores de Justiça, conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e 
REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Amargosa - 3ª Pro-
motoria de Justiça

Intermediária

Controle Externo da Atividade Policial; Crime de Pe-
queno Potencial Ofensivo; Criminal; Violência Domés-

tica Contra a Mulher (Cível e Criminal); Execuções 
Penais; Tóxicos; Júri

Promotoria Digital

12/4/2022
(instalação)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
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2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vi-
gente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 750, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei Federal 8625/93, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 42 a 69 do Regimento 
Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de dezembro de 2018, e 
tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 7266/2020, TORNA PÚBLICA a abertura de 
prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça, con-
forme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para 
a seguinte Promotoria de Justiça:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Araci - Promoto-
ria de Justiça

Intermediária

Atribuição Plena

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): 
Infância em 1º Lugar: fortalecimento dos 

conselhos

Promotoria Digital

                                     
13/4/2022   

(publicação de edital an-
terior, sem habilitados)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
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8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vi-
gente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 751, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei Federal 8625/93, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 42 a 69 do Regimen-
to Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de dezembro de 2018, 
e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 7298/2020, TORNA PÚBLICA a abertura 
de prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça, 
conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à PROMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, 
para a seguinte Promotoria de Justiça:  

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Paramirim - Promo-
toria de Justiça

Intermediária
Atribuição Plena

Promotoria Digital
13/4/2022

 (publicação de edital anterior, sem habilitados)
 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://siga.
sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscrição;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior do 
Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a regulari-
dade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a adiamento 
de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades por período 
superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com os relatórios da 
Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado tal documento ao 
SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 124, 
§ 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados da 
publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior do 
Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vigente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 752, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei Federal 8625/93, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 42 a 69 do Regimento 
Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de dezembro de 2018, e 
tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 6939/2020, TORNA PÚBLICA a abertura de 
prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça, con-
forme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e PROMOÇÃO, pelo critério 
de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Bom Jesus da Lapa - 3ª 
Promotoria de Justiça

(Procedimento SEI nº 
19.09.02536.0004693/2021-35- Pro-
posta de modifi cação de atribuições 

em trâmite no Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores de Justiça

Final

Cidadania (Cível e Criminal) - Discri-
minação; Cidadania (Cível e Criminal) 
- Educação; Cidadania (Cível e Cri-
minal) - Saúde; Pessoa Com Defi ci-
ência (Cível e Criminal); Consumidor 

(Cível e Criminal); Controle Externo da 
Atividade Policial; Infância e Juventu-
de (Cível e Criminal); Meio Ambiente 

(Cível e Criminal), Inclusive Habitação 
e Urbanismo e Patrimônio Histórico

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): 
Água é Vida: um direito de todos; In-

fância em 1º Lugar: fortalecimento dos 
conselhos; Saúde + Educação: Transfor-

mando o novo milênio

Promotoria Digital

13/4/2022

( publicação de 
edital anterior, 

sem habilitados)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vi-
gente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 753, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei Federal 8625/93, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 42 a 69 do Regimento 
Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de dezembro de 2018, e 
tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 7269/2020, TORNA PÚBLICA a abertura de 
prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça, con-
forme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e PROMOÇÃO, pelo critério 
de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:
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PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Ibotirama - 1ª Pro-
motoria de Justiça

Intermediária

Cidadania (Cível e Criminal) - Discriminação; Cidada-
nia (Cível e Criminal) - Educação; Cidadania (Cível e 
Criminal) - Saúde; Idoso (Cível e Criminal); Pessoa 

Com Defi ciência (Cível e Criminal); Cível; Consumidor 
(Cível e Criminal); Família, Sucessões, Interditos; Fun-
dações: Fiscalização Das Fundações e Terceiro Setor; 
Meio Ambiente (Cível e Criminal), Inclusive Habitação 

e Urbanismo e Patrimônio Histórico; Patrimônio Público 
e Moralidade Administrativa (Cível e Criminal); Regis-

tros Públicos, Inclusive Habilitação de Casamento

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Saúde + Educa-
ção: Transformando o novo milênio; Transparência nas 

Contas Públicas

Promotoria Digital

13/4/2022

( publicação de 
edital anterior, 

sem habilitados)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vi-
gente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 754, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei Federal 8625/93, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 42 a 69 do Regimento 
Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de dezembro de 2018, e 
tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 7271/2020, TORNA PÚBLICA a abertura de 
prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça, con-
forme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério 
de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:
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PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Jeremoabo - 2ª 
Promotoria de Justiça

Intermediária

Controle Externo da Atividade Policial; Cri-
me de Pequeno Potencial Ofensivo; Criminal; 
Violência Doméstica Contra a Mulher (Cível e 
Criminal); Execuções Penais; Fazenda Públi-
ca; Infância e Juventude (Cível e Criminal); 

Patrimônio Público e Moralidade Administrativa (Cível 
e Criminal); Tóxicos; Júri

Promotoria Digital

13/4/2022
( publicação de 
edital anterior, 

sem habilitados)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscrição;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior do 
Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a regulari-
dade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a adiamento 
de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades por período 
superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com os relatórios da 
Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado tal documento ao 
SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 124, 
§ 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados da 
publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior do 
Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vigente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 755, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei Federal 8625/93, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 42 a 69 do Regimento 
Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de dezembro de 2018, e 
tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 7263/2020, TORNA PÚBLICA a abertura de 
prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça, con-
forme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério 
de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Remanso - 2ª Pro-
motoria de Justiça

Intermediária

Controle Externo da Atividade Policial; Crime de Peque-
no Potencial Ofensivo; Criminal; Violência Doméstica 

Contra a Mulher (Cível e Criminal); Execuções Penais; 
Fazenda Pública; Infância e Juventude (Cível e Crimi-
nal); Patrimônio Público e Moralidade Administrativa 

(Cível e Criminal); Tóxicos; Júri

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Transparência 
nas Contas Públicas

Promotoria Digital

13/4/2022

( publicação de 
edital anterior, 

sem habilitados)
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1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscrição;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vigente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 756, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei Federal 8625/93, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 42 a 69 do Regimento 
Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de dezembro de 2018, e 
tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 7283/2020, TORNA PÚBLICA a abertura de 
prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça, con-
forme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério 
de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Caetité - 2ª Promo-
toria de Justiça

Intermediária

Controle Externo da Atividade Policial; Crime de Pe-
queno Potencial Ofensivo; Criminal; Violência Domés-

tica Contra a Mulher (Cível e Criminal); Execuções 
Penais; Fazenda Pública; Infância e Juventude (Cível 
e Criminal); Patrimônio Público e Moralidade Adminis-

trativa (Cível e Criminal); Tóxicos; Júri

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Transparência 
nas Contas Públicas

Promotoria Digital

13/4/2022
( publicação de 
edital anterior, 

sem habilitados)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
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5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vi-
gente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 757, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei Federal 8625/93, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 42 a 69 do Regimento 
Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de dezembro de 2018, e 
tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 7265/2020, TORNA PÚBLICA a abertura de 
prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça, con-
forme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério 
de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Mucuri - 2ª Promo-
toria de Justiça

Intermediária

Cidadania (Cível e Criminal) - Discriminação; 
Cidadania (Cível e Criminal) - Educação; Cida-
dania (Cível e Criminal) - Saúde; Idoso (Cível e 
Criminal); Pessoa Com Defi ciência (Cível e Cri-
minal); Cível; Consumidor (Cível e Criminal); Fa-
mília, Sucessões, Interditos; Fazenda Pública; 

Fundações: Fiscalização Das Fundações e Terceiro 
Setor; Meio Ambiente (Cível e Criminal), Inclusive 

Habitação e Urbanismo e Patrimônio Histórico; Pa-
trimônio Público e Moralidade Administrativa (Cível e 
Criminal); Registros Públicos, Inclusive Habilitação de 

Casamento

Promotoria Digital

13/4/2022

(publicação de 
edital anterior, 

sem habilitados)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
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9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vi-
gente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 758, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei Federal 8625/93, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 42 a 69 do Regimento 
Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de dezembro de 2018, e 
tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 7316/2020, TORNA PÚBLICA a abertura de 
prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça, con-
forme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério 
de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Cícero Dantas - 1ª 
Promotoria de Justiça

Intermediária

Cível; Consumidor (Cível e Criminal); Família, Su-
cessões, Interditos; Fundações: Fiscalização Das 

Fundações e Terceiro Setor; Meio Ambiente (Cível e 
Criminal), Inclusive Habitação e Urbanismo e Patrimô-
nio Histórico; Registros Públicos, Inclusive Habilitação 

de Casamento

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Água é Vida: 
um direito de todos; Paternidade Responsável

Promotoria Digital

13/4/2022

( publicação de 
edital anterior, 

sem habilitados)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vi-
gente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 759, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei Federal 8625/93, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 42 a 69 do Regimento 
Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de dezembro de 2018, e 
tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 6691/2020, TORNA PÚBLICA a abertura de 
prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça, con-
forme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério 
de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Camacã - 2ª Pro-
motoria de Justiça

Intermediária

Crime de Pequeno Potencial Ofensivo; Criminal; 
Violência Doméstica Contra a Mulher (Cível e 

Criminal); Execuções Penais; Tóxicos; Júri

Promotoria Digital

13/4/2022
( publicação de 
edital anterior, 

sem habilitados)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão 
e Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço 
https://siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para 
inscrição;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o térmi-
no do prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar 
a regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cada-
mente, a adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado 
das atividades por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, 
e estar em dia com os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, 
caso já não tenha anexado tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições 
foram indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do 
art. 124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, 
contados da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do 
Conselho Superior do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação 
vigente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 760, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com 
os artigos 61 a 63 da Lei Federal 8625/93, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 42 a 69 do Re-
gimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de dezembro 
de 2018, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 6941/2020, TORNA PÚBLICA 
a abertura de prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promo-
tores de Justiça, conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e 
REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:



TJBA - DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - Nº 3.095 - Disponibilização: quinta-feira, 12 de maio de 2022 Cad 1 / Página 2121

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Luís Eduardo Ma-
galhães - 4ª Pro-

motoria de Justiça
Intermediária

Cidadania (Cível e Criminal) - Discriminação; Cidada-
nia (Cível e Criminal) - Educação; Cidadania (Cível 
e Criminal) - Saúde; Fazenda Pública; Fundações: 
Fiscalização Das Fundações e Terceiro Setor; Meio 
Ambiente (Cível e Criminal), Inclusive Habitação e 

Urbanismo e Patrimônio Histórico; Patrimônio Público 
e Moralidade Administrativa (Cível e Criminal)

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Saúde + Edu-
cação: Transformando o novo milênio; Transparência 

nas Contas Públicas

Promotoria Digital

13/4/2022
( publicação de 
edital anterior, 

sem habilitados)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de 
Gestão e Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo 
endereço https://siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para 
inscrição;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o 
término do prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Su-
perior do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá 
declarar a regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, 
injustificadamente, a adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não 
ter se afastado das atividades por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano 
anterior ao pedido, e estar em dia com os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de 
residência atualizado, caso já não tenha anexado tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições 
foram indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos 
do art. 124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, 
contados da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do 
Conselho Superior do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação 
vigente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi. 

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 761, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade 
com os artigos 61 a 63 da Lei Federal 8625/93, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 42 a 69 
do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de de-
zembro de 2018, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 15563/2021, TORNA 
PÚBLICA a abertura de prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que 
os Promotores de Justiça, conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO 
INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:
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PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Gandu - 3ª Promo-
toria de Justiça

Intermediária

Consumidor (Cível e Criminal); Fazenda Pública; Funda-
ções: Fiscalização Das Fundações e Terceiro Setor; Meio 

Ambiente (Cível e Criminal), Inclusive Habitação e Urbanis-
mo e Patrimônio Histórico; Patrimônio Público e Moralida-
de Administrativa (Cível e Criminal); Registros Públicos, 

Inclusive Habilitação de Casamento

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Água é Vida: um 
direito de todos

Promotoria Digital

13/4/2022
( publicação de 
edital anterior, 

sem habilitados)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e Acompa-
nhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://siga.sistemas.
mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscrição;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do prazo 
de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministé-
rio Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a regularidade do ser-
viço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a adiamento de audiência 
ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades por período superior a 30 (trinta) 
dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com os relatórios da Corregedoria, instruindo 
a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram inde-
feridas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 124, 
§ 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados da 
publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior do 
Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vigente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi. 

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 762, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os artigos 
61 a 63 da Lei Federal 8625/93, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 42 a 69 do Regimento Interno do 
Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de dezembro de 2018, e tendo em vista o 
quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 15566/2021, TORNA PÚBLICA a abertura de prazo de 10 (dez) dias, 
contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça, conforme a entrância da titularida-
de, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e PROMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte 
Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Itamaraju - 1ª Promo-
toria de Justiça

(Procedimento SEI nº 
19.09.02536.0005573/2021-
84 - Proposta de modifi cação 
de atribuições em trâmite no 
Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores de Justiça

Intermediária

Controle Externo da Atividade Policial; Crime 
de Pequeno Potencial Ofensivo; Criminal; 

Violência Doméstica Contra a Mulher (Cível e 
Criminal); Execuções Penais; Fazenda Públi-
ca; Infância e Juventude (Cível e Criminal); 

Patrimônio Público e Moralidade Administrativa 
(Cível e Criminal); Tóxicos; Júri

Promotoria Digital

13/4/2022
( publicação de 
edital anterior, 

sem habilitados)
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1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vi-
gente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi. 

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 763, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei Federal 8625/93, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 42 a 69 do Regimento 
Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de dezembro de 2018, e 
tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 16289/2021, TORNA PÚBLICA a abertura de 
prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça, con-
forme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério 
de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Macaúbas - 2ª Pro-
motoria de Justiça

Intermediária

Cidadania (Cível e Criminal) - Discriminação; Cidada-
nia (Cível e Criminal) - Educação; Cidadania (Cível 
e Criminal) - Saúde; Idoso (Cível e Criminal); Cível; 
Consumidor (Cível e Criminal); Família, Sucessões, 
Interditos; Fundações: Fiscalização Das Fundações 
e Terceiro Setor; Meio Ambiente (Cível e Criminal), 
Inclusive Habitação e Urbanismo e Patrimônio His-
tórico; Registros Públicos, Inclusive Habilitação de 

Casamento

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Água é Vida: 
um direito de todos; Água é Vida: um direito de todos; 

Paternidade Responsável

Promotoria Digital

13/4/2022
( publicação de 
edital anterior, 

sem habilitados)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
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4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vi-
gente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi. 

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 764, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os 
artigos 61 a 63 da Lei Federal 8625/93, 109 a 126 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e 42 a 69 do Regimento 
Interno do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, instituído pela Resolução nº 248, de 11 de dezembro de 2018, e 
tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 15567/2021, TORNA PÚBLICA a abertura de 
prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça, con-
forme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para 
a seguinte Promotoria de Justiça:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Jequié - Promotoria de 
Justiça Especializada 

em Meio Ambiente
Final

Art. 267, VI, da LC n. 11/96 c/c Resolução n. 
8, de 9 de setembro de 2013, do OECP

Meio Ambiente (Cível e Criminal), Inclusive Habi-
tação e Urbanismo e Patrimônio Histórico

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Reciclar 
e Crescer

Promotoria Digital

20/4/2022
(homologação 
de renúncia)

 
1. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, mediante preenchimento de formulário disponível no Sistema de Gestão e 
Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia – SIGA, pelo endereço https://
siga.sistemas.mpba.mp.br/Carreira/InscricaoEdital;
2. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscri-
ção;
3. Caso não indique ou anexe no ato da inscrição, o candidato inscrito deverá encaminhar, até 05 (cinco) dias após o término do 
prazo de inscrições, as informações e peças processuais destinadas à avaliação do merecimento;
4. Conforme exigência do art. 112 da Lei Complementar nº 11/1996 e do art. 54 do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado da Bahia (Resolução nº 248/2018), no momento da inscrição, o candidato deverá declarar a 
regularidade do serviço, o comparecimento regular à respectiva Promotoria de Justiça, não ter dado causa, injustifi cadamente, a 
adiamento de audiência ou sessão de júri, no período de 06 (seis) meses anterior ao pedido, não ter se afastado das atividades 
por período superior a 30 (trinta) dias, para frequentar curso, no período de 01 (um) ano anterior ao pedido, e estar em dia com 
os relatórios da Corregedoria, instruindo a inscrição com o seu comprovante de residência atualizado, caso já não tenha anexado 
tal documento ao SIGA, anteriormente;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com os procedimentos estabelecidos neste edital;
6. A Presidente do Conselho Superior do Ministério Público publicará edital com a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
indeferidas, concedendo-lhes o prazo de 03 (três) dias para as devidas regularizações;
7. Havendo habilitados à remoção interna, o provimento do cargo oferecido se dará na vaga remanescente, nos termos do art. 
124, § 2º, da Lei Complementar nº 11/1996;
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8. O Membro do Ministério Público poderá desistir do Concurso de Promoção ou Remoção, no prazo de 03 (três) dias, contados 
da publicação da lista dos inscritos, em conformidade com o art. 55, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior 
do Ministério Público da Bahia (Resolução nº 248/2018) e do art. 113 da Lei Complementar nº 11/1996;
9. Os casos omissos serão decididos pela Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, com base na legislação vigente.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi. 

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

DISTRIBUIÇÃO

Em 11 de abril de 2022, na forma dos artigos 171 a 178 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público da 
Bahia, foram distribuídos, por meio eletrônico e em ato público, com encaminhamento imediato ao Relator, os seguintes proce-
dimentos:

INQUÉRITO CIVIL Nº 003.9.278748/2021
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça do Consumidor - 5º Promotor(a) de Justiça
ASSUNTO: Direito da Saúde > Pública > Vigilância Sanitária e Epidemiológica
INTERESSADO(A)(S): Edson Abdon Peixoto Filho
RELATORIA: 1º Conselheiro - Zuval Gonçalves Ferreira  

INQUÉRITO CIVIL Nº 003.0.125212/2008
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Bom Jesus da Lapa
ASSUNTO: Direito Ambiental > Reserva Legal
INTERESSADO(A)(S): Guiraponga Agropecuária S/A
RELATORIA: 2ª Conselheira - Rita Maria Silva Rodrigues

INQUÉRITO CIVIL Nº 003.9.34058/2019
ORIGEM: Salvador - 7ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 4º Promotor(a) de Justiça
ASSUNTO: Direito da Criança e do Adolescente > Seção Cível > Medidas de Proteção > Outras Medidas de Proteção
INTERESSADO(A)(S): Esporte Clube Bahia
RELATORIA: 2ª Conselheira - Rita Maria Silva Rodrigues

INQUÉRITO CIVIL Nº 205.0.179980/2007
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Palmas de Monte Alto
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Servidor Público Civil > Regime Estatutário > Nepotismo
INTERESSADO(A)(S): Câmara de Vereadores de Palmas de Monte Alto; Câmara de Vereadores de Sebastião Laranjeiras; Pre-
feitura Municipal de Palmas de Monte Alto; Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras; Promotoria de Justiça de Palmas de 
Monte Alto
RELATORIA: 3ª Conselheira - Maria das Graças Souza e Silva  

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 003.0.106728/2010
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Nova Viçosa
ASSUNTO: Direito Penal
INTERESSADO(A)(S): José Francisco de Carvalho Neto; Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
RELATORIA: 4ª Conselheira - Sara Mandra Moraes Rusciolelli Souza 

INQUÉRITO CIVIL Nº 681.9.59550/2022
ORIGEM: 1ª Promotoria de Justiça de Euclides da Cunha
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
INTERESSADO(A)(S): Antônio Claudemir Carneiro; Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes
RELATORIA: 4ª Conselheira - Sara Mandra Moraes Rusciolelli Souza  

INQUÉRITO CIVIL Nº 707.9.81033/2017
ORIGEM: 3ª Promotoria de Justiça de Poções
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos 
INTERESSADO(A)(S): Ministério Público do Estado da Bahia; Município de Poções
RELATORIA: 4ª Conselheira - Sara Mandra Moraes Rusciolelli Souza  

NOTÍCIA DE FATO Nº 111.9.82320/2022
ORIGEM: 4ª Promotoria de Justiça de Dias D’Ávila
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
INTERESSADO(A)(S): Joana Angélica de Jesus Moreira; Prefeitura de Dias D’Àvila
RELATORIA: 5º Conselheiro - Antônio Carlos Oliveira Carvalho  
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INQUÉRITO CIVIL Nº 596.0.151110/2014
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Feira de Santana 
ASSUNTO: Direito Ambiental > Saneamento
INTERESSADO(A)(S): Município de Santa Barbara
RELATORIA: 6ª Conselheira - Margareth Pinheiro de Souza
  
NOTÍCIA DE FATO Nº 003.9.16974/2022
ORIGEM: 8ª Promotoria de Justiça de Jequié
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Serviços > Saúde > Tratamento Médico-Hospitalar > 
Atendimento/Tratamento Ambulatorial
INTERESSADO(A)(S): Gabriel Macedo Santana
RELATORIA: 7ª Conselheira - Silvana Oliveira Almeida

INQUÉRITO CIVIL Nº 698.0.4381/2013
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Irecê
ASSUNTO: Direito Ambiental > Gestão Ambiental
INTERESSADO(A)(S): Município de Barra do Mendes
RELATORIA: 7ª Conselheira - Silvana Oliveira Almeida  
  
INQUÉRITO CIVIL Nº 003.9.155213/2019
ORIGEM: Salvador - 7ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 4º Promotor(a) de Justiça
ASSUNTO: Direito da Criança e do Adolescente > Seção Cível > Medidas de Proteção > Outras Medidas de Proteção
INTERESSADO(A)(S): Esporte Clube Jacuipense
RELATORIA: 8º Conselheiro - Paulo Gomes Júnior

INQUÉRITO CIVIL Nº 003.9.169752/2020
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança 
Pública - 5º Promotor(a) de Justiça
ASSUNTO: Direito Penal > Crimes Contra a Vida > Homicídio Qualifi cado
- Direito Penal > Crimes Contra a Paz Pública > Quadrilha ou Bando
INTERESSADO(A)(S): Alessandro de Souza Suzart; André Luís Soares Silva; Caíque dos Santos Barbosa; Caroline Santiago 
Lopes; William Alves Gama
RELATORIA: 9º Conselheiro - Luiz Eugênio Fonseca Miranda

INQUÉRITO CIVIL Nº 707.9.82006/2018
ORIGEM: 3ª Promotoria de Justiça de Poções
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
INTERESSADO(A)(S): Câmara de Vereadores de Poções; Laudelino da Costa Palmeira; Município de Poções
RELATORIA: 9º Conselheiro - Luiz Eugênio Fonseca Miranda

Salvador, 11 de abril de 2022.

ALEXANDRE SOARES CRUZ
Promotor de Justiça
Secretário-Geral

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

GABINETE   

 ATO Nº 278, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 136 da Consti-
tuição Estadual, combinado com o art. 15, inciso VII, da Lei Complementar Nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e de acordo com as 
Leis no 8.966, de 22 de dezembro de 2003 e nº 10.424, de 14 de novembro de 2006, resolve EXONERAR, a pedido, a partir da 
publicação deste Ato, os servidores a seguir relacionados:

NOME CARGO SÍMBOLO

CLARISSA VITOR DE OLIVEIRA MACHADO OFICIAL ADMINISTRATIVO II CMP-2

IRANILDES VALERIANA DA SILVA OFICIAL ADMINISTRATIVO III CMP-1

LORENA ROGACIANO SANTANA RIBEIRO OFICIAL ADMINISTRATIVO III CMP-1
 
Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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ATO Nº 279, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 136 da Constitui-
ção Estadual, combinado com o art. 15, inciso VII, da Lei Complementar nº 011, de 18 de janeiro de 1996, e de acordo com a Lei 
no 8.966, de 22 de dezembro de 2003, resolve NOMEAR, a partir da publicação deste Ato, os servidores a seguir relacionados:
 

NOME CARGO SÍMBOLO

IRANILDES VALERIANA DA SILVA OFICIAL ADMINISTRATIVO II CMP-2

ISABELLA XIMENES DE MENEZES CASTELO BRANCO OFICIAL ADMINISTRATIVO III CMP-1

LUCAS DA SILVA CAVALCANTI OFICIAL ADMINISTRATIVO III CMP-1
 
Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

ATO Nº 280, DE 11 DE MAIO DE 2022
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA no uso das atribuições que lhe confere o art. 136 da Consti-
tuição Estadual, combinado com o art. 15, inciso VII, da Lei Complementar nº 011, de 18 de janeiro de 1996, e de acordo com a 
Lei no 8.966, de 22 de dezembro de 2003, resolve EXONERAR, a pedido, o servidor ESDRAS NUNES MARQUES TEIXEIRA, 
do cargo de Assessor Técnico-Jurídico de Promotoria, CMP-2, deste Ministério Público.
Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 768, DE 11 DE MAIO 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, resolve publicar a lista 
dos servidores ocupantes do cargo de ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, inscritos para remoção, consoante o Edital 
no 721/2022, publicado no DJE de 10 de maio de 2022, na ordem de classifi cação a seguir, observados os critérios para remoção 
constantes do § 4º, do artigo 9º, do Ato Normativo nº 020/2014 e suas alterações:

REGIONAL DE CAMAÇARI / CAMAÇARI- 01 VAGA

Classifi cação Nº. Processo Matrícula  Servidor Lotação Atual
Logra 

proveito*

 1º          19.09.01780.0010591/2022-66 354836
AUGUSTO CESAR SA-
CRAMENTO MALAFAIA

LENÇÓIS SIM

 2º          19.09.01334.0010577/2022-55 354846
ARIANE GOMES DOS 
SANTOS CARVALHO

CANSANÇÃO NÃO

 3º          19.09.01540.0010594/2022-59 354842 VICTOR BISPO VARJAO RUY BARBOSA NÃO

 4º          19.09.00925.0010586/2022-04 354841
PRISCILLA FRACASSI 
DE SOUZA FERREIRA

BARREIRAS NÃO

 
REGIONAL DE EUNÁPOLIS / EUNÁPOLIS - 01 VAGA

 Classifi cação Nº. Processo Matrícula  Servidor Lotação Atual

  (NÃO HOUVE INSCRITOS)
 
REGIONAL DE PORTO SEGURO / BELMONTE - 01 VAGA

 Classifi cação Nº. Processo Matrícula  Servidor Lotação Atual

  (NÃO HOUVE INSCRITOS)
 
REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS / PRADO - 01 VAGA

Classifi cação Nº. Processo Matrícula Servidor Lotação Atual

(NÃO HOUVE INSCRITOS)

 
Apenas os servidores que têm a anotação “Sim” na coluna “Logram proveito” se classifi cam na quantidade e vagas disponíveis 
para a lotação pleiteada.
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O servidor classifi cado para a remoção somente poderá desistir desta até as 17:00h do dia 12/05/2022, devendo formalizar seu 
pedido de desistência, dirigindo-o à DGP – PROV. DESENVOLV PESSOAS, Coordenação de Provisão e Desenvolvimento de 
Pessoas, da Diretoria de Gestão de Pessoas - por meio Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 714, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, especial-
mente aquelas previstas na Lei Complementar estadual nº 011, de 18 de janeiro de 1996 e em atenção ao o disposto no art. 5º, §4º 
do Ato nº  320, de 15 de junho de 2021, que Institui o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério 
Público do Estado da Bahia - NUPIA,  resolve DESIGNAR como membro titular do referido Núcleo, em substituição à Procuradora 
de Justiça Terezinha Maria Lôbo Santos, a Promotora de Justiça MAYANNA FERREIRA RIBEIRO FLORIANO, bem como os Pro-
motores de Justiça THOMAS BRYANN FREITAS DO NASCIMENTO (1º suplente) e ANDREA LEMOS FONTOURA (2º suplente).

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

SECRETARIA GERAL   

ATO Nº 277, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 166 da Lei 
Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA 
nº 31453/2022, DETERMINA A SUSPENSÃO DAS FÉRIAS da Promotora de Justiça MONIA LOPES DE SOUZA GHIGNONE, 
no período de 30/05/2022 a 1º/06/2022, por necessidade do serviço.

Eu, Ricardo de Assis Andrade, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 731, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o 
artigo 2º-A, §§ 3º e 4º, do Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, TORNA PÚBLICA a lista dos candidatos inscritos, nos 
termos do edital nº 668/2022, publicado na edição do DJE de 03/05/2022, para exercício das funções do Ministério Público, 
cumulativamente com as atribuições que já exerçam, durante o período de 27/06/2022 a 16/07/2022, na SALVADOR - 03ª PRO-
MOTORIA DE JUSTIÇA DE FAMÍLIA - 1º PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA:

INSCRITOS TITULARIDADE
DISTÂNCIA TITULARIDA-

DE X SUBSTITUIÇÃO
ENTRÂNCIA

ANTIGUIDADE NA 
ENTRÂNCIA

Cintia Cam-
pos da Silva

Nazaré - 2ª Promo-
toria de Justiça

78 Intermediária 85

Lara Vasconcelos 
Palmeira Cruz Leone

Irará - 02ª Promo-
toria de Justiça

133 Intermediária 83

*Fonte das distâncias: https://www.openstreetmap.org/

A Secretaria Geral, seguindo a ordem de classifi cação, notifi cará os habilitados, via e-mail institucional, abrindo prazo, até às 23 
horas e 59 minutos do dia útil seguinte ao do envio da notifi cação, para resposta com manifestação de desistência, na forma no 
§4º-A do art. 2º-A do Ato Normativo nº 1/2014. 
Aquele, dentre os habilitados, mais bem colocado e que não houver manifestado desistência, será designado para o exercício 
das atribuições especifi cadas no respectivo edital. 
A presente lista de habilitados terá validade até o término do período previsto no edital para a respectiva designação, desde que 
esta ainda seja necessária, conforme §4º-C do art. 2º-A do Ato Normativo nº 1/2014. 
Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça



TJBA - DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - Nº 3.095 - Disponibilização: quinta-feira, 12 de maio de 2022 Cad 1 / Página 2129

EDITAL Nº 732, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o 
artigo 2º-A, §5º, do Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocoli-
zado sob o SIGA nº 29340/2022, TORNA PÚBLICA A AUSÊNCIA DE INSCRITOS, nos termos do EDITAL Nº 678/2022, publicado 
na edição do DJE de 03/05/2022, referente à substituição na Paulo Afonso - 3ª Promotoria de Justiça.
Eu, Ricardo de Assis Andrade, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 733, DE 11 DE MAIO DE 2022 

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o 
artigo 2º-A, §§ 3º e 4º, do Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, TORNA PÚBLICA a lista dos candidatos inscritos, nos 
termos do edital nº 675/2022, publicado na edição do DJE de 03/05/2022, para exercício das funções do Ministério Público, 
cumulativamente com as atribuições que já exerçam, durante o período de até 1 ano, contado da designação, na SANTO AMA-
RO - 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA:

INSCRITOS TITULARIDADE
DISTÂNCIA TITULARIDA-

DE X SUBSTITUIÇÃO
ENTRÂNCIA

ANTIGUIDADE NA 
ENTRÂNCIA

Cintia Cam-
pos da Silva

Nazaré - 2ª Promo-
toria de Justiça

110 Intermediária 85

*Fonte das distâncias: https://www.openstreetmap.org/

A Secretaria Geral, seguindo a ordem de classifi cação, notifi cará os habilitados, via e-mail institucional, abrindo prazo, até às 23 
horas e 59 minutos do dia útil seguinte ao do envio da notifi cação, para resposta com manifestação de desistência, na forma no 
§4º-A do art. 2º-A do Ato Normativo nº 1/2014. 
Aquele, dentre os habilitados, mais bem colocado e que não houver manifestado desistência, será designado para o exercício 
das atribuições especifi cadas no respectivo edital. 
A presente lista de habilitados terá validade até o término do período previsto no edital para a respectiva designação, desde que 
esta ainda seja necessária, conforme §4º-C do art. 2º-A do Ato Normativo nº 1/2014. 
Eu, Ricardo de Assis Andrade, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 734, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o 
artigo 2º-A, §§ 3º e 4º, do Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, TORNA PÚBLICA a lista dos candidatos inscritos, nos 
termos do edital nº 680/2022, publicado na edição do DJE de 03/05/2022, para exercício das funções do Ministério Público, 
cumulativamente com as atribuições que já exerçam, durante o período de até 30 (trinta) dias, contados da designação, na SAL-
VADOR - 09ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1º PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA:

INSCRITOS TITULARIDADE
DISTÂNCIA TITULARI-

DADE X SUBSTITUIÇÃO
ENTRÂNCIA

ANTIGUIDADE 
NA ENTRÂNCIA

Ana Paula Limoeiro 
Carvalho Macêdo

Salvador - 03ª Promotoria de 
Justiça da Infância e Juventu-
de - 1º Promotor(a) de Justiça

0 Final 166

Cintia Cam-
pos da Silva

Nazaré - 2ª Promotoria de Justiça 78 Intermediária 85

*Fonte das distâncias: https://www.openstreetmap.org/

A Secretaria Geral, seguindo a ordem de classifi cação, notifi cará os habilitados, via e-mail institucional, abrindo prazo, até às 23 
horas e 59 minutos do dia útil seguinte ao do envio da notifi cação, para resposta com manifestação de desistência, na forma no 
§4º-A do art. 2º-A do Ato Normativo nº 1/2014. 
Aquele, dentre os habilitados, mais bem colocado e que não houver manifestado desistência, será designado para o exercício 
das atribuições especifi cadas no respectivo edital. 
A presente lista de habilitados terá validade até o término do período previsto no edital para a respectiva designação, desde que 
esta ainda seja necessária, conforme §4º-C do art. 2º-A do Ato Normativo nº 1/2014. 
Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.
                                                                                                    
Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 735, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o 
artigo 2º-A, §§ 3º e 4º, do Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, TORNA PÚBLICA a lista dos candidatos inscritos, nos 
termos do edital nº 679/2022, publicado na edição do DJE de 03/05/2022, para exercício das funções do Ministério Público, 
cumulativamente com as atribuições que já exerçam, durante o período de 20/05/2022 a 08/06/2022, na SALVADOR - 4ª PRO-
MOTORIA DE JUSTIÇA DE FAMÍLIA - 2º PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA:

INSCRITOS TITULARIDADE
DISTÂNCIA TITULARIDA-

DE X SUBSTITUIÇÃO
ENTRÂNCIA

ANTIGUIDADE NA 
ENTRÂNCIA

Cintia Cam-
pos da Silva

Nazaré - 2ª Promo-
toria de Justiça

78 Intermediária 85

Lara Vasconcelos 
Palmeira Cruz Leone

Irará - 2ª Promoto-
ria de Justiça

133 Intermediária 83

*Fonte das distâncias: https://www.openstreetmap.org/

A Secretaria Geral, seguindo a ordem de classifi cação, notifi cará os habilitados, via e-mail institucional, abrindo prazo, até às 23 
horas e 59 minutos do dia útil seguinte ao do envio da notifi cação, para resposta com manifestação de desistência, na forma no 
§4º-A do art. 2º-A do Ato Normativo nº 1/2014. 
Aquele, dentre os habilitados, mais bem colocado e que não houver manifestado desistência, será designado para o exercício 
das atribuições especifi cadas no respectivo edital. 
A presente lista de habilitados terá validade até o término do período previsto no edital para a respectiva designação, desde que 
esta ainda seja necessária, conforme §4º-C do art. 2º-A do Ato Normativo nº 1/2014. 
Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.
Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 765, DE 11 DE MAIO DE 2022 

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o 
artigo 2º-A, §§ 3º e 4º, do Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, TORNA PÚBLICA a lista dos candidatos inscritos, nos 
termos do edital nº 691/2022, publicado na edição do DJE de 05/05/2022, para exercício das funções do Ministério Público, 
cumulativamente com as atribuições que já exerçam, durante o período de até 1 ano, a partir de 1º/06/2022, na SALVADOR - 21ª 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1º PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: 

INSCRITOS TITULARIDADE
DISTÂNCIA TITULARIDA-

DE X SUBSTITUIÇÃO
ENTRÂNCIA

ANTIGUIDADE 
NA ENTRÂNCIA

Renata Costa 
Bandeira Lopes

Salvador - 04ª Promotoria de 
Justiça da Infância e Juventu-
de - 1º Promotor(a) de Justiça

0 Final 195

*Fonte das distâncias: https://www.openstreetmap.org/ 
A Secretaria Geral, seguindo a ordem de classifi cação, notifi cará os habilitados, via e-mail institucional, abrindo prazo, até às 23 
horas e 59 minutos do dia útil seguinte ao do envio da notifi cação, para resposta com manifestação de desistência, na forma no 
§4º-A do art. 2º-A do Ato Normativo nº 1/2014.  
Aquele, dentre os habilitados, mais bem colocado e que não houver manifestado desistência, será designado para o exercício 
das atribuições especifi cadas no respectivo edital.  
A presente lista de habilitados terá validade até o término do período previsto no edital para a respectiva designação, desde que 
esta ainda seja necessária, conforme §4º-C do art. 2º-A do Ato Normativo nº 1/2014.  
Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi. 

Salvador, 11 de maio de 2022. 

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI 
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 766, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o arti-
go 2º-A, §5º, do Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado 
sob o SIGA nº 29368/2022, TORNA PÚBLICA A DESISTÊNCIA DE TODOS OS INSCRITOS, nos termos do EDITAL Nº 724/2022, 
publicado na edição do DJE de 11/05/2022, referente à substituição na 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALAGOINHAS.
Eu, Ricardo de Assis Andrade, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça



TJBA - DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - Nº 3.095 - Disponibilização: quinta-feira, 12 de maio de 2022 Cad 1 / Página 2131

EDITAL Nº 767, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, considerando o Ato Nor-
mativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, tendo em vista a renúncia justifi cada dos substitutos automáticos, conforme se comprova 
no expediente protocolizado sob o SIGA nº 29368/2022, TORNA PÚBLICA a abertura de prazo de 5 (cinco) dias, contados a 
partir do dia imediato ao da publicação deste edital, para que Promotores de Justiça se habilitem, querendo, a exercer as funções 
do Ministério Público abaixo indicadas, durante o período de até 1 (um) ano, contado da designação, cumulativamente com as 
atribuições que já exerçam, fi rmando o compromisso de conciliar as atuações cumulativas, sem prejuízo da possibilidade de 
revogação da designação, a qualquer tempo, a critério da administração:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA TITULAR ATRIBUIÇÕES (Resolução OECP nº 6/2022)

Alagoinhas - 8ª Pro-
motoria de Justiça

Ausência 
de Titular

Pessoa Com Defi ciência (Cível e Criminal); Crime de Pequeno Poten-
cial Ofensivo; Violência Doméstica Contra a Mulher (Cível e Criminal)

 
1. Havendo mais de um interessado em exercer a substituição, na forma do §3º do art. 2º-A, do Ato Normativo nº 1/2014, terá 
preferência aquele, dentre os habilitados: a) cuja sede de atuação seja mais próxima daquela da substituição; b) havendo empate 
segundo o critério anterior, que for de entrância mais elevada; e c) persistindo o empate, com maior antiguidade na entrância;
2. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá enviar requerimento dirigido à Procuradora-Geral de Justiça, através do Sistema 
de Gestão e Acompanhamento da Carreira Ministerial e das Procuradorias e Promotorias de Justiça da Bahia (SIGA), apre-
sentando declaração de regularidade dos serviços na Promotoria de Justiça em que atua e compromisso de conciliar as suas 
atribuições com as da substituição;
3. Não será admitida a habilitação do interessado em substituir que esteja respondendo a processo administrativo disciplinar por 
atraso injustifi cado no serviço, que  esteja recebendo auxílio de outro membro do Ministério Público ou da Unidade de Apoio à 
Atividade Finalística (UAAF) ou que esteja designado com prejuízo do exercício das atribuições da Promotoria de Justiça de sua 
titularidade, conforme dispõe o §2º do art. 2º-A do Ato Normativo nº 1/2014;
4. Serão considerados tempestivos os requerimentos enviados até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo para inscrição;
5. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com o estabelecido neste edital;
6. A Secretaria Geral publicará a lista dos habilitados e os notifi cará, seguindo a ordem de classifi cação prevista no §3º do art. 
2º-A do Ato Normativo nº 1/2014, via e-mail institucional, abrindo prazo, até às 23 horas e 59 minutos do dia útil seguinte ao do 
envio da notifi cação, para resposta com manifestação de desistência;
7. Aquele, dentre os habilitados, mais bem colocado e que não houver manifestado desistência, será designado para o exercício 
das atribuições especifi cadas no respectivo edital;
8. Os casos omissos serão decididos pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Eu, Ricardo de Assis Andrade, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 710, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. 15, X, alínea “e”, da Lei 
Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996,  de acordo com o disposto no §5º do art. 2o-A c/c o art. 2o-C do Ato Normativo 
nº 1, de 10 de janeiro de 2014, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 31539/2022, 
DESIGNA o Promotor de Justiça CARLOS ANDRÉ MILTON PEREIRA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Santo Estêvão, para 
exercer, cumulativamente com as funções pertinentes à sua anterior designação ou sua titularidade, pelo período de 11/05/2022 
a 30/05/2022, independentemente da possibilidade de revogação desta portaria, a qualquer tempo, a critério da administração, 
as funções da Promotoria de Justiça abaixo indicada:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

TITULAR
ATRIBUIÇÕES FIXADAS PELO ÓRGÃO ESPECIAL

(Resolução OECP 14/2022 - Data de Publicação: 11/05/2022)

Santo Estêvão – 2ª 
Promotoria de Justiça

Verena Aguiar 
Silveira

Controle Externo da Atividade Policial
Criminal

Violência Doméstica Contra a Mulher (Cível e Criminal)
Execuções Penais

Crime de Pequeno Potencial Ofensivo
Júri

Tóxicos

Eu, Ricardo de Assis Andrade, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.
  
NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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PORTARIA Nº 711, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições previstas na Lei Complementar 
nº 11, de 18 de janeiro de 1996, na forma do Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, tendo em vista o quanto se comprova 
no expediente protocolizado sob o SIGA nº 31471/2022, PUBLICA, para conhecimento, especialmente dos senhores Advogados, 
Defensores Públicos e Magistrados, a alteração na escala do Plantão do Ministério Público da Região de Plantão n. 3 – Promoto-
rias de Justiça Regionais de Vitória da Conquista e Itapetinga na forma seguinte, mantendo-se os demais designados na Portaria 
nº 1595/2021, publicada no DJE do dia 16/12/2021:

PERÍODO PROMOTOR DE JUSTIÇA PLANTONISTA

27/05/2022 18:00
03/06/2022 08:00

Valtércio Pedrosa

03/06/2022 18:00
10/06/2022 08:00

Janaína Pereira Fonseca Ricon

Eu, Ricardo de Assis Andrade, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 712, DE 11 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. 15, X, alínea “e”, da Lei Com-
plementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e do Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, e tendo em vista o quanto se comprova 
no expediente protocolizado sob o SIGA nº 24864/2021, assim como a relação de inscritos constante do edital nº 765/2022, publicado 
na edição do DJE de 12/05/2022, DESIGNA a Promotora de Justiça RENATA COSTA BANDEIRA LOPES, titular da 4ª Promotoria de 
Justiça da Infância e Juventude da Capital - 1º Promotor(a) de Justiça, para exercer, cumulativamente com as funções pertinentes à 
sua anterior designação ou sua titularidade, pelo período de 1º/06/2022 a 19/06/2023, independentemente da possibilidade de revoga-
ção desta portaria, a qualquer tempo, a critério da administração, as funções da Promotoria de Justiça abaixo indicada:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA TITULAR
ATRIBUIÇÕES FIXADAS PELO ÓRGÃO ESPECIAL

(Resolução OECP nº 21/2020)

Salvador - 21ª Promoto-
ria de Justiça Criminal - 1º 

Promotor(a) de Justiça

Karyne Simara
Macedo Lima

Atuação perante a 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, Central de Inquéritos, Atendimento ao Públi-
co, Investigação Criminal e Acordo de não Persecução Penal

 
Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 11 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

DECISÕES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI, Procurador(a) de Justiça. SIGA nº 38317.7/2022. Requerimento: Folga compensatória pela 
atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 034, de 22 de junho de 2021, para o período de 
04/07/2022 a 06/07/2022.

ALEXANDRE CARVALHO FEITOSA CAVALCANTI, Promotor(a) de Justiça de Santa Bárbara. SIGA nº 3854/2022. Requerimen-
to: Autorização prevista no art. 15, XXXVIII, da Lei Complementar nº 011, de 18 de janeiro de 1996. Decisão: DEFERIDO, na 
forma do pedido. 

ANA BERNADETE MELO DE ANDRADE, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 38333.7/2022. Requerimento: autorização 
de ausência justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 30/05/2022 a 30/05/2022. Decisão: 
DEFERIDO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 011, de 18 de janeiro de 1996 e no Ato Normativo nº 
003, de 14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Livia Muricy Torres - Salvador - 06ª Promotoria de Justiça da 
Infância e Juventude - 2º Promotor(a) de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). O afastamento autorizado não implica a suspen-
são da distribuição ordinária dos procedimentos e processos judiciais e extrajudiciais. 

ANA BERNADETE MELO DE ANDRADE, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 38332.7/2022. Requerimento: autorização 
de ausência justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 27/05/2022 a 27/05/2022. Decisão: 
DEFERIDO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 011, de 18 de janeiro de 1996 e no Ato Normativo nº 
003, de 14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Livia Muricy Torres - Salvador - 06ª Promotoria de Justiça da 
Infância e Juventude - 2º Promotor(a) de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). O afastamento autorizado não implica a suspen-
são da distribuição ordinária dos procedimentos e processos judiciais e extrajudiciais. 
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ANA LUIZA MENEZES ALVES, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 38341.7/2022. Requerimento: autorização de ausên-
cia justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 13/05/2022 a 13/05/2022. Decisão: DEFERI-
DO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 011, de 18 de janeiro de 1996 e no Ato Normativo nº 003, de 
14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Carlos Martheo Crosué Guanaes Gomes - Salvador - 08ª Promotoria 
de Justiça da Infância e Juventude - 1º Promotor(a) de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). O afastamento autorizado não 
implica a suspensão da distribuição ordinária dos procedimentos e processos judiciais e extrajudiciais.

ANA LUIZA MENEZES ALVES, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 38301.7/2022. Requerimento: autorização de ausên-
cia justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 20/06/2022 a 20/06/2022. Decisão: DEFERI-
DO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 011, de 18 de janeiro de 1996 e no Ato Normativo nº 003, de 
14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Carlos Martheo Crosué Guanaes Gomes - Salvador - 08ª Promotoria 
de Justiça da Infância e Juventude - 1º Promotor(a) de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). O afastamento autorizado não 
implica a suspensão da distribuição ordinária dos procedimentos e processos judiciais e extrajudiciais. 

CARLOS MARTHEO CROSUÉ GUANAES GOMES, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 38339.7/2022. Requerimento: 
autorização de ausência justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 10/06/2022 a 10/06/2022. 
Decisão: DEFERIDO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 011, de 18 de janeiro de 1996 e no Ato 
Normativo nº 003, de 14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Ana Luiza Menezes Alves - Salvador - 08ª Pro-
motoria de Justiça da Infância e Juventude - 2º Promotor(a) de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). O afastamento autorizado 
não implica a suspensão da distribuição ordinária dos procedimentos e processos judiciais e extrajudiciais. 

CECÍLIA CARVALHO MARINS DOURADO, Promotor(a) de Justiça de Candeias. SIGA nº 38336.7/2022. Requerimento: auto-
rização de ausência justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 23/05/2022 a 23/05/2022. 
Decisão: DEFERIDO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 011, de 18 de janeiro de 1996 e no Ato 
Normativo nº 003, de 14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Thiago Lisboa Bahia - Candeias - 4ª Promotoria 
de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). O afastamento autorizado não implica a suspensão da distribuição ordinária dos pro-
cedimentos e processos judiciais e extrajudiciais. 

CRISTINA SEIXAS GRAÇA, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 38342.7/2022. Requerimento: autorização de ausência 
justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse institucional, para o período de 26/05/2022 a 27/05/2022. Decisão: DEFERI-
DO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 011, de 18 de janeiro de 1996 e no Ato Normativo nº 003, de 
14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Ana Luzia dos Santos Santana - Salvador - Promotoria de Justiça do 
Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo - 4º Promotor(a) de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). O afastamento autorizado 
não implica a suspensão da distribuição ordinária dos procedimentos e processos judiciais e extrajudiciais. 

ELIANA ELENA PORTELA BLOIZI, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 87202.1/2022. Requerimento: Férias. 2014.1. 
Requerimento de gozo. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 165, §2º, da Lei Complementar nº 011, de 18 de janeiro de 1996, 
de ‘Pendente Confi rmar Período’ para o período de 07/06/2022 a 08/06/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Luciana Ma-
ria Batista Cardoso Neves Almeida - Salvador - 02ª Promotoria de Justiça Criminal - 2º Promotor(a) de Justiça, já devidamente 
cientifi cado(a).

GEORGE ELIAS GONÇALVES PEREIRA, Promotor(a) de Justiça de Vitória da Conquista. SIGA nº 87220.1/2022. Requeri-
mento: Férias. 2022.1. Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar nº 
011, de 18 de janeiro de 1996, transferindo-se de 01/06/2022 a 20/06/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de 
confi rmação. 

GEORGE ELIAS GONÇALVES PEREIRA, Promotor(a) de Justiça de Vitória da Conquista. SIGA nº 87219.1/2022. Requeri-
mento: Férias. 2022.2. Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar nº 
011, de 18 de janeiro de 1996, transferindo-se de 01/10/2022 a 20/10/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de 
confi rmação. 

HELINE ESTEVES ALVES, Promotor(a) de Justiça de Juazeiro. SIGA nº 87221.1/2022. Requerimento: Férias. 2022.1. Adiamen-
to no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar nº 011, de 18 de janeiro de 1996, 
transferindo-se de 06/06/2022 a 15/06/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de confi rmação. 

IVAN CARLOS NOVAES MACHADO, Promotor(a) de Justiça de Irecê. SIGA nº 38343.7/2022. Requerimento: Interrupção de au-
torização de ausência justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 12/05/2022 a 12/05/2022. 
Decisão: DEFERIDO.

JOSÉ JUNSEIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, Promotor(a) de Justiça de Vitória da Conquista. SIGA nº 87222.1/2022. Requeri-
mento: Férias. 2022.2. Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar nº 
011, de 18 de janeiro de 1996, transferindo-se de 01/12/2022 a 20/12/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de 
confi rmação. 

LUIZA GOMES AMOEDO, Promotor(a) de Justiça de Mata de São João. SIGA nº 13030.8/2022. Requerimento: Folga compensa-
tória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 022, de 06 de abril de 2021, para o período 
de 30/06/2022 a 30/06/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Letícia Queiroz de Castro - Mata de São João - 3ª Promotoria 
de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). 
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LUIZA GOMES AMOEDO, Promotor(a) de Justiça de Mata de São João. SIGA nº 13029.8/2022. Requerimento: Folga compensa-
tória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 022, de 06 de abril de 2021, para o período 
de 27/06/2022 a 29/06/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Letícia Queiroz de Castro - Mata de São João - 3ª Promotoria 
de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). 

MÁRCIA MORAIS DOS SANTOS VAZ, Promotor(a) de Justiça de Feira de Santana. SIGA nºs 12100.3/2022, 12101.3/2022 e 
12102.3/2022. Requerimento: Transferência de Licença Prêmio. 2.3. Requerimento de gozo fracionado. Decisão: DEFERIDO, 
com base no art. 181, §2º, da Lei Complementar nº 011, de 18 de janeiro de 1996, de ‘Pendente Confi rmar Período’ para o 
período de 27/06/2022 a 06/07/2022 e os 20 dias restantes para gozo oportuno. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Luciana 
Machado dos Santos Maia - Feira de Santana - 17ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientifi cado(a).

MARIA EUGÊNIA DE VASCONCELOS, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 3855/2022. Requerimento: Autorização pre-
vista no art. 15, XXXVIII, da Lei Complementar nº 011, de 18 de janeiro de 1996. Decisão: DEFERIDO, na forma do pedido. 

MONIA LOPES DE SOUZA GHIGNONE, Promotor(a) de Justiça de Feira de Santana. SIGA nº 38335.7/2022. Requerimen-
to: autorização de ausência justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse institucional, para o período de 16/05/2022 a 
16/05/2022. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 011, de 18 de janeiro de 1996 
e no Ato Normativo nº 003, de 14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Samira Jorge - Feira de Santana - 18ª 
Promotoria de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). O afastamento autorizado não implica a suspensão da distribuição ordiná-
ria dos procedimentos e processos judiciais e extrajudiciais. 

NIDALVA DE ANDRADE BRITO, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 87211.1/2022. Requerimento: Férias. 2022.2. Adia-
mento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar nº 011, de 18 de janeiro de 
1996, transferindo-se o gozo de 01/06/2022 a 20/06/2022 para o período de 01/10/2022 a 20/10/2022. Substituto(a): Promotor(a) 
de Justiça Valmiro Santos Macedo - Salvador - Promotoria de Justiça de Educação - 6º Promotor(a) de Justiça, já devidamente 
cientifi cado(a). 

RENATA SOARES TALLARICO, Promotor(a) de Justiça de Mata de São João. SIGA nº 13038.8/2022. Requerimento: Folga 
compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 022, de 06 de abril de 2021, para 
o período de 09/05/2022 a 09/05/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Gustavo Fonseca Vieira - Valença - Promotoria de 
Justiça Especializada em Meio Ambiente, já devidamente cientifi cado(a). 

RITA DE CÁSSIA RODRIGUES CAXIAS DE SOUZA, Promotor(a) de Justiça de Juazeiro. SIGA nº 13040.8/2022. Requerimento: 
Folga compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 022, de 06 de abril de 2021, 
para o período de 18/05/2022 a 18/05/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Alexandre Lamas da Costa - Juazeiro - 12ª 
Promotoria de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). 

RUI GOMES SANCHES JÚNIOR, Promotor(a) de Justiça de Senhor do Bonfi m. SIGA nº 3853/2022. Requerimento: Autorização 
prevista no art. 15, XXXVIII, da Lei Complementar nº 011, de 18 de janeiro de 1996. Decisão: DEFERIDO, na forma do pedido.

SÍLVIA CORRÊA DE ALMEIDA, Promotor(a) de Justiça de Ilhéus. SIGA nº 38338.7/2022. Requerimento: autori-
zação de ausência justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 30/05/2022 a 
30/05/2022. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 011, de 18 de ja-
neiro de 1996 e no Ato Normativo nº 003, de 14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Pedro Pau-
lo de Paula Vilela Andrade - Ilhéus - 02ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). O afastamento auto-
rizado não implica a suspensão da distribuição ordinária dos procedimentos e processos judiciais e extrajudiciais. 

SÍLVIA CORRÊA DE ALMEIDA, Promotor(a) de Justiça de Ilhéus. SIGA nº 38337.7/2022. Requerimento: autorização de ausência 
justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 26/05/2022 a 27/05/2022. Decisão: DEFERIDO, 
com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 011, de 18 de janeiro de 1996 e no Ato Normativo nº 003, de 14 de 
março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Pedro Paulo de Paula Vilela Andrade - Ilhéus - 02ª Promotoria de Justiça, 
já devidamente cientifi cado(a). O afastamento autorizado não implica a suspensão da distribuição ordinária dos procedimentos 
e processos judiciais e extrajudiciais. 

VALMIRO SANTOS MACEDO, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 87207.1/2022. Requerimento: Férias. 2022.2. Adia-
mento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar nº 011, de 18 de janeiro de 
1996, transferindo-se de 04/07/2022 a 23/07/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de confi rmação.

VALMIRO SANTOS MACEDO, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 38302.7/2022. Requerimento: autorização de ausên-
cia justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 01/06/2022 a 03/06/2022. Decisão: DEFERI-
DO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 011, de 18 de janeiro de 1996 e no Ato Normativo nº 003, de 
14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Paulo Eduardo Garrido Modesto - Salvador - Promotoria de Justiça 
de Educação - 5º Promotor(a) de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). O afastamento autorizado não implica a suspensão da 
distribuição ordinária dos procedimentos e processos judiciais e extrajudiciais.
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CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL   

DESLIGAMENTO DE SERVIDOR VOLUNTÁRIO

Nome Lotação Vigência do Termo Término

Samantha Santos dos Santos Promotoria de Justiça da Educação 12/05/2021 - 11/05/2022 11/05/2022

 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

GABINETE   

 PORTARIA Nº 146/2022

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando o expediente nº 19.09.00855.0006167/2022-22, RESOLVE prorrogar, por mais 30 (trinta) dias 
úteis, a partir do dia 10/05/2022, o prazo da Comissão de Sindicância, constituída através da Portaria nº 81/2022, publicada no 
Diário da Justiça Eletrônico de 23/03/2022. 

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 10/05/2022.

Frederico Welington Silveira Soares 
Superintendente de Gestão Administrativa

PORTARIA Nº 147/2022

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando o expediente nº 19.09.00855.0006170/2022-43, RESOLVE prorrogar, por mais 30 (trinta) dias 
úteis, a partir do dia 10/05/2022, o prazo da Comissão de Sindicância, constituída através da Portaria nº 82/2022, publicada no 
Diário da Justiça Eletrônico de 23/03/2022. 

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 10/05/2022.

Frederico Welington Silveira Soares 
Superintendente de Gestão Administrativa 

DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES   

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 048/2022 - SGA. Processo SEI: 19.09.01016.0009881/2022-25. Dispensa 
de Licitação nº 002/2022 – PJR de Itabuna. Parecer Jurídico: 874/2018. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e empresa 
Ação Segurança Eletrônica Ltda , CNPJ nº 33.412.384/0001-09. Objeto: prestação de serviços de vigilância, por meio de sistema 
eletrônico de monitoramento, na Promotoria de Justiça Regional de Itabuna/BA. Valor global: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocen-
tos reais). Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/Gestora 40.101/0025 – Ação (P/A/OE) 4058 - Região 5700 - Destinação 
de Recursos (Fonte) 100 - Natureza da Despesa 30.90.39.00. Forma de Pagamento: ordem bancária para crédito em conta 
corrente do Contratado. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de 15 de junho de 2022.

PORTARIA Nº 144/2022

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando o expediente nº 19.09.01016.0009881/2022-25, RESOLVE designar os servidores Iara Pas-
sos Fontes, matrícula 352.647, e Soário Farias Santos, matrícula 352.622 para exercerem as atribuições de fi scal e suplente, 
respectivamente, do contrato nº 048/2022 - SGA, relativo aos serviços de monitoramento eletrônico da Promotoria de Justiça 
Regional de Itabuna.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 10 de maio de 2022.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

AVISO DE CONTINUIDADE DE CERTAME 
Concorrência nº 02/2022 – Processo SEI nº 19.09.02687.0013699/2021-43 –Objeto: Obra de construção da sede da Promotoria 
de Justiça Regional de Euclides da Cunha, conforme edital e seus anexos. AVISO: A Comissão Permanente de Licitação comu-
nica aos interessados na licitação em questão que fi ca designado o dia 13 de maio de 2022, às 09h30, para continuidade do 
certame, através do link a ser disponibilizado no site deste Órgão, data em que será dado prosseguimento à fase de julgamento 
de habilitação. Salvador, 11/05/2022. Fernanda Valentim – Presidente
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PROCURADORIAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL   

INQUÉRITOS CIVIS / PROCEDIMENTOS:

ARQUIVAMENTO DE NOTICIA DE FATO
Noticiante: Núcleo de Prisão em Flagrantes
IDEA Nº: 003.9.79774/2019
O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada titular da 1ª Promo-
toria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança Pública, nos moldes do 
art. 4º, III, da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, e em obediência ao Princípio da Publicidade, 
comunica, aos interessados, o ARQUIVAMENTO da Noticia de Fato em epígrafe, que tem por objeto apurar suposta ocorrência 
de agressão física contra Gabriel dos Santos Cerqueira, praticada por Policiais Militares, por ocasião de sua prisão em fl agrante 
ocorrida em 28/04/2019, mediante decisão fundamentada inserta na mesma. Informa também, que, deste arquivamento, é cabí-
vel a interposição de recurso administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público, com as respectivas razões, no prazo de 
10 (dez) dias, devendo as razões serem protocoladas junto ao próprio órgão responsável pelo arquivamento, através do e-mail 
sec-controle.externo@mpba.mp.br, dispensando-se a remessa física.
Salvador, 29 de março de 2022.
ANNA KRISTINA SANTOS LEHUBACH PRATES
Promotor de Justiça
1ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade
Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança Pública
 
Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR DA CAPITAL
Área: CONSUMIDOR
PROCEDIMENTO nº 003.9.123950/2022 – 3ª PJC
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio da Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso de uma das 
suas atribuições constitucionais e legais, conferida pelo artigo 129, III, da CF, c/c artigo 72, IV da Lei Complementar Estadual nº 
11/96, c/c artigo 21 da Resolução nº 006/2009 e art. 26 da resolução nº 11/2022 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores 
de Justiça e da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público, resolve converter esta Notícia de Fato em PRO-
CEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL, relativo ao seguinte fato:
OBJETO: Apurar suposto aumento abusivo na semestralidade/mensalidades do curso de Medicina. INVESTIGADO(A): CENTRO 
UNIVERSITÁRIO UNIFTC, CNPJ nº 04.670.333/0001- 89 – entidade mantenedora IMES - INSTITUTO MANTENEDOR DE EN-
SINO SUPERIOR METROPOLITANO S/C. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078/1990; Lei 
9.394/1996; Decreto 3.274/1999. ORIGEM: Representação na Ouvidoria do Ministério Público.
Fixa-se o prazo de 90 dias para conclusão do presente, nos termos do artigo 26, §1º da resolução 11/2022 do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores de Justiça e art. 2º, §6º da resolução CNMP 23/2007.

EDITAL DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça do Consumidor – 3ª Promotora
IDEA nº 003.9.110223/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio da Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso de uma das 
suas atribuições constitucionais e legais, conferida pelo artigo 129, III, da CF, c/c artigo 72, IV da Lei Complementar Estadual nº 
11/96, c/c artigo 21 da Resolução nº 006/2009 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e da Resolução nº 23/07 
do Conselho Nacional do Ministério Público, instaura o presente INQUÉRITO CIVIL relativo ao seguinte fato:
OBJETO: Apurar suposto tratamento desigual dispensado aos estudantes cadastrados no FIES – Financiamento estudantil, 
quanto à concessão de descontos nas mensalidades/semestralidade.
INVESTIGADO(a): CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTC - CNPJ nº 04.670.333/0001- 89.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078/1990; Portarias Normativas Nº 8, de 2 de julho de 
2015, e nº 2, de 1 de fevereiro de 2012, do Ministério da Educação.
ORIGEM: Representação na Ouvidoria do Ministério Público do Estado da Bahia
Fixa-se o prazo de 01 ANO para conclusão do presente, nos termos do artigo 9º da resolução CNMP 23/2007.
DATA DE INSTAURAÇÃO: 09 de maio de 2022.
THELMA LEAL DE OLIVEIRA
Promotora de Justiça

EDITAL Nº 140/2022
COMUNICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TUTELA DE INTERESSES INDIVIDUAIS 
INDISPONÍVEIS
IDEA n° 003.9.132753/2022
Origem: 8ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 2º Promotor
Área: Infância, Subárea: Saúde
Portaria nº 31, Data da Instauração: 06/05/2022
Noticiante: Vanessa Abbehusen Miranda
Investigado: Inexistente
(OBJETO OMITIDO DESTE EDITAL PARA RESGUARDAR A PRIVACIDADE DA CRIANÇA/ADOLESCENTE)
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EDITAL Nº 141/2022
COMUNICAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
IDEA n° 003.9.151857/2022
Origem: 8ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 2º Promotor
Área: Infância, Subárea: Saúde
Noticiante: Kelly Souza Guedes dos Santos
(OBJETO OMITIDO DESTE EDITAL PARA RESGUARDAR A PRIVACIDADE DA CRIANÇA/ADOLESCENTE)
É cabível a interposição de recurso administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público, com as respectivas razões, no pra-
zo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação deste Edital, devendo as razões serem protocoladas junto à 8ª Promotoria 
de Justiça da Infância e Juventude – 2ª Promotor.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINIS-TRATIVO
EDITAL Nº 107/2022
A 7ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - 4º Promotor, por intermédio da Promotora de Justiça que abaixo subs-
creve, no uso de suas atribuições legais, nos ter-mos do art. 13, §§1º, 3º e 4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional 
do Minis-tério Público, comunica aos interessados o ARQUIVAMENTO do Procedimento Adminis-trativo nº 003.9.60048/2017, 
instaurado para acompanhar crianças e adolescentes em situação de rua ou em circunstância de trabalho infantil, na região da 
Paralela, especifi -camente em localidade próxima ao Parque de Exposições.
Salvador - BA, 11 de maio de 2022.
Mariana Meira Porto de Castro
Promotora de Justiça

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR
EDITAL Nº 87/2022
REF: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDEA Nº 003.9.108243/2021
A Promotora de Justiça infra-assinada, com atuação na Promotoria de Justiça de Educação, no uso de suas atribuições, com 
fundamento no art. 13, §4º da Res. nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público do Estado da Bahia, vem, por meio 
deste edital, comunicar o arquivamento do Procedimento administrativo IDEA n.º 003.9.108243/2021, instaurado para acompa-
nhar a situação escolar do menor L. M. R. S., portador de autismo, em decorrência da notícia de fato encaminhada ao Parquet 
pela Sra. Renata Rocha Silva, genitora do educando, podendo qualquer interessado apresentar recurso ao Conselho Superior 
do Ministério Público, em petição escrita, no prazo de 10 (dez) dias.
Salvador, 28 de abril de 2022.
Adelina de Cássia Bastos Oliveira Carvalho
Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Educação da Capital – 3º Promotor

EDITAL DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE POLÍ-
TICAS PÚBLICAS
EDITAL Nº 095/2022
Origem: 7ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Salvador – BA
Área: Criança e Adolescente
IDEA :003.9.174224/2022
Portaria: 021/2022
Objeto: visando a organização e implantação no Município de Madre de Deus dos serviços de proteção e atendimento de crian-
ças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
Salvador, 25 de abril de 2022.
KARINE CAMPOS ESPINHEIRA
Promotora de Justiça

ARQUIVAMENTO DE NOTICIA DE FATO
Noticiante: Sra. Joseliudes Lima Santos
IDEA Nº: 003.9.365829/2021
O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada titular da 1ª Promo-
toria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança Pública, nos moldes do 
art. 4º, III, da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, e em obediência ao Princípio da Publicidade, 
comunica, aos interessados, o ARQUIVAMENTO da Noticia de Fato em epígrafe, que tem por objeto apurar suposta desídia de 
autoridade policial em desfavor da Sra. Altamira Cecília dos Santos, mediante decisão fundamentada inserta na mesma. Informa 
também, que, deste arquivamento, é cabível a interposição de recurso administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público, 
com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias, devendo as razões serem protocoladas junto ao próprio órgão responsável 
pelo arquivamento, através do e-mail sec-controle.externo@mpba.mp.br, dispensando-se a remessa física.
Salvador, 22 de março de 2022.
ANNA KRISTINA SANTOS LEHUBACH PRATES
Promotor de Justiça
1ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade
Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança Pública
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ARQUIVAMENTO DE NOTICIA DE FATO
Noticiante: Vara de Audiência de Custódia da Capital
IDEA Nº: 003.9.84638/2022
O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada titular da 1ª Promoto-
ria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança Pública, nos moldes do art. 
4º, III, da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, e em obediência ao Princípio da Publicidade, comu-
nica, aos interessados, o ARQUIVAMENTO da Noticia de Fato em epígrafe, que tem por objeto apurar suposta violência policial 
praticada pelos policiais militares responsáveis pela prisão de PERIVALDO DE SOUZA MOREIRA e GILVAN MACHADO ALVES 
LIMA, mediante decisão fundamentada inserta na mesma. Informa também, que, deste arquivamento, é cabível a interposição 
de recurso administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público, com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias, 
devendo as razões serem protocoladas junto ao próprio órgão responsável pelo arquivamento, através do e-mail sec-controle.
externo@mpba.mp.br, dispensando-se a remessa física.
Salvador, 11 de março de 2022.
ANNA KRISTINA SANTOS LEHUBACH PRATES
Promotor de Justiça
1ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade
Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança Pública
 
COMUNICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
IDEA Nº 003.9.275904/2021
O MINISTÉRIO PUBLICO DA BAHIA, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, titular da 3ª Promotoria de Justiça 
do Tribunal do Júri – 3º promotor de Justiça, da Capital, no uso de suas atribuições legais, em obediência ao Princípio da Publi-
cidade, comunica a quem possa interessar, a PRORROGAÇÃO DO PRAZO para conclusão da NOTÍCIA DE FATO em epígrafe, 
pelo período de 90 (noventa) dias, na forma do artigo 3º, caput, da Resolução n. 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério 
Público.
Salvador-Bahia,11 de maio de 2022.
FERNANDO LUCAS CARVALHO VILLAR DE SOUZA
Promotor de Justiça

COMUNICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
IDEA Nº 003.9.206245/2021
O MINISTÉRIO PUBLICO DA BAHIA, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, substituto da 3ª Promotoria de 
Justiça do Tribunal do Júri – 1º promotor de Justiça, da Capital, no uso de suas atribuições legais, em obediência ao Princípio 
da Publicidade, comunica a quem possa interessar, a PRORROGAÇÃO DO PRAZO para conclusão da NOTÍCIA DE FATO em 
epígrafe, pelo período de 90 (noventa) dias, na forma do artigo 3º, caput, da Resolução n. 174/2017, do Conselho Nacional do 
Ministério Público.
Salvador-Bahia,11 de maio de 2022.
FERNANDO LUCAS CARVALHO VILLAR DE SOUZA
Promotor de Justiça

ARQUIVAMENTO DE NOTICIA DE FATO
IDEA Nº: 003.9.194696/2020
O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, titular na 6ª Promotoria 
de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança Pública, no uso de suas atri-
buições legais, em obediência ao Princípio da Publicidade, comunica, a quem possa interessar, o ARQUIVAMENTO da Notícia 
de Fato em epígrafe. Informa, também, que deste arquivamento é cabível a interposição de recurso administrativo ao Conselho 
Superior do Ministério Público, com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias, devendo as razões serem protocoladas 
junto ao próprio Órgão responsável pelo arquivamento, através do e-mail sec-controle.externo@mpba.mp.br, dispensando-se a 
remessa física.
Salvador, 25 de outubro de 2021.
Thomás Luz Raimundo Brito
Promotor de Justiça

EDITAL Nº 109/2022
ORIGEM: 7ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude – 1º Promotor de Justiça
ÁREA: Infância e Juventude
IDEA: 003.9. 185461/2022
A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA, no uso de uma de suas 
atribuições constitucionais e legais, com fulcro no art. 8, II, da Resolução n. 174/2017 do CNMP , vem por meio deste Edital, co-
municar aos interessados a INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003.9. 185461/2022 para o aperfeiço-
amento da equipe sobre o fl uxo para o contato com a famí-lia de origem das crianças acolhidas e a baixa quantidade de famílias 
habilitadas para acolherem crianças no âmbito do Programa Família Acolhedora da Fundação Cidade Mãe.
Salvador, 11 de maio de 2022.
Cíntia Campos da Silva
Promotora de Justiça
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ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EDUCAÇÃO DA CAPITAL
EDITAL Nº 60/2022
REF: IDEA Nº 003.9.234588/2021
O Promotor de Justiça infra-assinado, com atuação na Promotoria de Justiça de Educação, no uso de suas atribuições, com 
fundamento no disposto no artigo 12 da Resolução n.º 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, vem, por 
meio deste edital, comunicar a ARQUIVAMENTO do Procedimento Administrativo IDEA 003.9.234588/2021, instaurado com o 
objetivo de apurar denuncia anônima de que supostamente o Estabelecimento de Ensino denominado SUPLETIVO ATLÂNTICO, 
localizado na Avenida Otávio Mangabeira, 460, Boca do Rio, nesta Capital, estaria a ofertar, de forma ilegal, o Ensino de Jovem 
e Adulto - EJA.
Salvador, 28 de abril de 2022.
Valmiro Santos Macêdo
6º Promotor de Justiça

ARQUIVAMENTO DE NOTICIA DE FATO
Noticiante: Vara de Audiência de Custódia
IDEA Nº: 003.9.112758/2022
O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinado, titular na 5ª Promo-
toria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança Pública, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no art. 10, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, e em obediência 
ao Princípio da Publicidade, comunica, a quem possa interessar, o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato em epígrafe, consideran-
do que compete à Corregedoria da Polícia Militar a apuração dos fatos e que, em princípio, não subsiste fundada necessidade e 
conveniência apta a ensejar atuação investigativa própria da Promotoria de Justiça em referência. Informa, também, que deste 
arquivamento é cabível a interposição de recurso administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público, com as respectivas 
razões, no prazo de 10 (dez) dias, devendo as razões serem protocoladas junto ao próprio Órgão responsável pelo arquivamen-
to, através do e-mail sec-controle.externo@mpba.mp.br, dispensando-se a remessa física.
Salvador, 30 de março de 2022.
Carolina Cunha da Hora Santana
Promotora de Justiça

ARQUIVAMENTO DE NOTICIA DE FATO
Noticiante: Vara de Audiência de Custódia da Capital
IDEA Nº: 003.9.160961/2022
O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada titular da 5ª Promo-
toria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança Pública, nos moldes do 
art. 4º, III, da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, e em obediência ao Princípio da Publicidade, 
comunica, aos interessados, o ARQUIVAMENTO da Noticia de Fato em epígrafe, que tem por objeto apurar supostas agressões 
reportadas em audiência de custódia por RAFAEL DE QUEIROZ SANTANA, por ocasião de diligência policial que resultou na 
sua prisão em fl agrante, fato ocorrido no dia 09 de abril de 2022, por volta das 15h30min, na Rua Alto do Paraíso, 72, Centro, 
casa fundos, Madre de Deus - BA, em razão da suposta prática do delito tipifi cado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, mediante 
decisão fundamentada inserta na mesma. Informa também, que, deste arquivamento, é cabível a interposição de recurso admi-
nistrativo ao Conselho Superior do Ministério Público, com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias, devendo as razões 
serem protocoladas junto ao próprio órgão responsável pelo arquivamento, através do e-mail sec-controle.externo@mpba.mp.br, 
dispensando-se a remessa física.
Salvador, 01 de maio de 2022
Carolina Cunha da Hora Santana
Promotora de Justiça
5ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade
Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança Pública
 
PRORROGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
IDEA 003.9.167878/2018
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, Titular da 3ª PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL, DEFESA SOCIAL E TUTELA DIFUSA DE SEGURANÇA PÚ-
BLICA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 11, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério 
Público, comunica aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão pelo período de 01 (um) ano do Procedimento 
Administrativo IDEA 003.9.167878/2018, considerando que ainda restam diligências a serem realizadas.
Salvador, 26 de abril de 2022.
AUGUSTO CÉSAR CARVALHO DE MATOS Promotor de Justiça

PRORROGAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO
IDEA Nº: 003.9.47506/2022
O MINISTÉRIO PUBLICO DA BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinado, integrante da 5ª PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL, DEFESA SOCIAL E TUTELA DIFUSA DE SEGURANÇA PÚ-
BLICA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 3 da Resolução 174/2017 do CNMP, à vista da imprescindibilidade 
da realização de novas diligências, prorrogar o prazo da presente notícia de fato, pelo prazo de 90 (noventa) dias, comunicando 
a quem possa interessar.
Salvador, 29 de março de 2022.
CAROLINA CUNHA DA HORA SANTANA
Promotora de Justiça
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PRORROGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
IDEA 003.9.116473/2017
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada, Titular da 1ª PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL, DEFESA SOCIAL E TUTELA DIFUSA DE SEGURANÇA PÚ-
BLICA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 11, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério 
Público, comunica aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão pelo período de 01 (um) ano do Procedimento 
Administrativo IDEA 003.9.116473/2017 , considerando que ainda restam diligências a serem realizadas.
Salvador, 25 de abril de 2022.
ANNA KRISTINA SANTOS LEHUBACH PRATES Promotora de Justiça
 
Edital nº 496/2021 – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
ORIGEM: 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos/ 3º Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDEA Nº 003.9.82219/2022
Tipo de ato: Instauração de Procedimento Administrativo.
Objeto: necessidade de apuração dos fatos tipifi cados no Estatuto da Pessoa com Defi ciência.
Data da instauração: 13/04/2022
ROBERTO DE ALMEIDA BORGES GOMES
2ª PJDH – 3º PJ

EDITAL Nº 497/2022 – ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO
Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos / 2º Promotor de Justiça
Área: Direitos Humanos
Subárea: Pessoa com Defi ciência
Comunicação de Arquivamento de Procedimento Administrativo
A 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, por intermédio da Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica, a 
quem possa interessar, o arquivamento do Procedimento Administrativo IDEA nº 003.9.260620/2020.
Salvador, 10 de maio de 2022.
Maria Pilar C. Maquieira Menezes
Promotora de Justiça

EDITAL Nº 499/2022 – INDEFERIMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS – 2º Promotor
ÁREA: DIREITOS HUMANOS
SUB-ÁREA: IDOSOS
COMUNICAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE NOTÍCIA DE FATOA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS - 
2ºPJ, por intermédio da Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o 
disposto no art.10, §§1º e 3º, da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como no art. 26, §§1º e 5º, ambos da Resolução nº 006/2009 
– Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, COMUNICA a quem possa interessar o indeferimento de notícia de 
fato IDEA nº 003.9.160227/2022, inclusive para eventual interposição de recurso no prazo de 10 (dez) dias.
Salvador, 10 de maio de 2022.
ANA RITA CERQUEIRA NASCIMENTO
3ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos
2ª Promotora de Justiça

Edital nº 498/2022 – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos – 4º PJ
Área: Direitos Humanos
Subárea: Idoso
Tipo de ato: Instauração de Procedimento Administrativo nº 003.9.177565/2022
Objeto: apurar/acompanhar a situação do idoso, garantindo-se os direitos previstos no Estatuto do Idoso.
Data da instauração: 05/05/2022.
Adriana Imbassahy
Promotora de Justiça
 
ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
Noticiante: VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA
IDEA Nº: 003.9.251532/2021
O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, substituta da 2ª Pro-
motoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança Pública, nos moldes 
do art. 4º, III, da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, e em obediência ao Princípio da Publicidade, 
comunica, aos interessados, o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato em epígrafe, que tem por objeto apurar supostos abusos 
perpetrados por Policiais Militares, contra VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA, mediante decisão fundamentada inserta na 
mesma. Informa também, que, deste arquivamento, é cabível a interposição de recurso administrativo ao Conselho Superior do 
Ministério Público, com as respectivas razões, no prazo de 10 (dez) dias, devendo as razões serem protocoladas junto ao próprio 
órgão responsável pelo arquivamento, através do e-mail sec-controle.externo@mpba.mp.br, dispensando-se a remessa física.
Salvador, 04 de abril de 2022
Augusto César Carvalho de Matos
Promotor de Justiça
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3ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade
Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança Pública

EDITAL Nº 142/2022
COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL
IDEA n° 003.0.229193/2012
Origem: 8ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 1º Promotor
Área: Infância, Subárea: Saúde
Investigado: A apurar
Objeto: Apurar a situação de irregularidades no atendimento a crianças e adolescentes junto ao CAPSIA Liberdade.
É cabível a apresentação de razões escritas ou juntada de documentos “até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério 
Público, seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento”, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Federal nº 7347/85.
 
ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO E URBANISMO DE SALVADOR/BA – 2º PROMO-
TOR DE JUSTIÇA.
Procedimento Preparatório: 003.9.382992/2021
OBJETO: versa sobre supostos maus tratos de animal, na Rua Castro Neves, 62, Matatu, CEP: 40.255-020, nesta capital.
DECISÃO: Resolve converter a presente Notícia de Fato em Procedimento Preparatório em Inquérito Civil
Data da conversão: 08 de maio de 2022
Salvador, 11 de maio de 2022
Promotor de Justiça: Heron José de Santana Gordilho
 
EDITAL N.º 18/2022
Inquérito Civil nº 003.9.156058/2020
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO DE SALVADOR/BA, por intermédio de seu 
2º Promotor de Justiça, infrafi rmado, em conformidade ao quanto disposto na Resolução de nº 174/2017 do Conselho Nacional 
do Ministério Público, COMUNICA, aos interessados, que o Inquérito Civil nº:003.9.156058/2020, instaurado em 28/01/2021 para 
apurar notícia de venda ilegal de aves no Facebook, foi fundamentadamente ARQUIVADO.
No ensejo, de acordo com a apontada Resolução n° 174/2017, dá-se, também, ciência de que ao arquivamento do respectivo 
Inquérito Civil, caberá recurso perante o Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, com as respectivas razões, o qual 
deverá ser apresentado no órgão de execução, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação do presente Edital.
Salvador/BA, 11 de maio de 2022.
HERON JOSÉ DE SANTANA GORDILHO
Promotor de Justiça

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO E URBANISMO DE SALVADOR/BA – 5ª PROMO-
TORA DE JUSTIÇA.
Área: Meio Ambiente;
Procedimento Preparatório de nº: 003.9.392921/2021;
Objeto: apurar a suposta ausência de iluminação pública, e da degradação dos equipamentos públicos instalados na praça da 
praia do Corsário, localizada no bairro da Boca do Rio, Salvador/Ba”;
Data da Conversão em Procedimento Preparatório/Instauração: 29 de abril de 2022;
Noticiante: Antoniel santos de Sousa;
Interessado: A Sociedade;
Promotora de Justiça: Cristina Seixas Graça.
 
EDITAL N.º 020/2022
Notícia de Fato de nº 003.9.186021/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO E URBANISMO DE SALVADOR/BA, por intermédio da sua 
1ª Promotora de Justiça, infrafi rmada, em conformidade ao quanto disposto na Resolução de nº 174/2017 do Conselho Nacional 
do Ministério Público, COMUNICA, aos interessados, visto denúncia anônima, que a Notícia de Fato de nº 003.9.186021/2022, 
que relatava sobre “som alto a noite, carro de som em rua que é fechada, na Praça do Bole, bairro de Pernambués, Salvador/
BA”, foi fundamentadamente ARQUIVADA.
No ensejo, de acordo com a apontada Resolução n° 174/2017, dá-se, também, ciência de que ao arquivamento da respectiva 
Notícia de Fato caberá recurso perante o Conselho Superior do Ministério Público da Bahia, com as respectivas razões, o qual 
deverá ser apresentado no órgão de execução, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação do presente Edital.
Salvador/BA, 11 de maio de 2022.
HORTÊNSIA GOMES PINHO
Promotora de Justiça
 
EDITAL Nº 171/2022
COMUNICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONCLUSÃO DE NOTÍCIA DE FATO
IDEA n° 003.9.59887/2022
Origem: Promotoria de Justiça da Saúde - 1° Promotor de Justiça
Área: Cidadania, Subárea: Saúde
Data da Prorrogação: 03/05/2022
Prazo de Conclusão: 19/07/2022
Objeto: (omitido deste edital para resguardar a privacidade do envolvido)
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EDITAL Nº 181/2022
COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
IDEA n° 003.9.97917/2020
OBJETO: Acompanhar os estoques de medicamentos sedativos, bloqueadores neuromuscula-res, drogas vasoativas e demais 
medicamentos utilizados em unidades de terapia intensiva nos hospitais públicos da capital.
NOTICIANTE: Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA).
A Promotoria de Justiça da Saúde da Capital, através de seu 2º Promotor de Justiça, no uso de suas atribuições legais, comunica 
o ARQUIVAMENTO do Procedimento Administrativo em epí-grafe, em razão de não haver fundamento para propositura de Ação 
Civil Pública ou qualquer medida de natureza extrajudicial pelo Ministério Público Estadual, conforme decisão fundamen-tada in-
serta na mesma. Informa também, que, de tal decisum, é cabível a interposição de re-curso administrativo ao Conselho Superior 
do Ministério Público no prazo de 10 (dez) dias, caso em que as razões são protocoladas junto à própria Promotoria de Justiça.

EDITAL Nº 108/2022
ORIGEM: 7ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude – 1º Promotor de Justiça
ÁREA: Infância e Juventude
IDEA: 003.9.185348/2022
A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA, no uso de uma de suas 
atribuições constitucionais e legais, com fulcro no art. 8, II, da Resolução n. 174/2017 do CNMP , vem por meio deste Edital, co-
municar aos interessados a INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 003.9.185348/2022 para acompanhar 
a obtenção e atualização dos documentos e alvarás necessários a Unidade de Acolhimento sediada em Matatu pertencente à 
Fundação Cida-de Mãe..
Salvador, 11 de maio de 2022.
Cíntia Campos da Silva
Promotora de Justiça

EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
EDITAL Nº 01/2022
A 6ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude – 1ª Promotor de Justiça, por intermédio da Promotora de Justiça que 
abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 04, §§1º e 3º e do art. 5º, da Resolução nº 174/2017, do 
Conselho Nacional do Ministério Público, comunica aos interessados, especialmente à Sra ANA CLAUDIA DE JESUS SILVA, o 
ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato nº 003.9.121942/2022, instaurada para apurar supostas violações de direitos da criança 
F.S.N. e dos adolescentes J.B.S.N., F.S.N. e G.J.S.N., inclusive para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou jun-
tada de documentos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital.
Salvador, 11 de maio de 2022.
Ana Bernadete Melo de Andrade
Promotor de Justiça

 PROMOTORIA REGIONAL DE ALAGOINHAS   

Origem: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALAGOINHAS
Subárea: Defesa da Moralidade Administrativa e do Patrimônio Público
Conversão de Procedimento Preparatório de Inquérito Civil em Inquérito Civil nº 674.9.150969/2019
Portaria nº 01/2020
Finalidade: apurar suposta conduta improba do coordenador do curso de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia – 
UNEB – Campus Alagoinhas – BA, Marcos Bispo dos Santos, por não entregar o projeto de Reconhecimento do referido curso, 
o que provocou atraso na emissão dos diplomas para os alunos
Data da conversão: 05/05/2022

PROMOTORIA REGIONAL DE BARREIRAS   

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
IDEA Nº 593.9.7701/2022
ORIGEM: 7ª Promotoria de Justiça de Barreiras-BA
Portaria n.º 003/2022
Objeto: Propiciar a adequada apuração de fatos de supostas irregularidades na lavratura do auto de prisão em fl agrante.
Data da Instauração: 10/05/2022
Interessado: Getúlio Amorim dos Santos Júnior.

Barreiras/BA, 11/05/2022

Stella Athanazio de Oliveira Santos
Promotora de Justiça
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INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
IDEA Nº 593.9.7681/2022
ORIGEM: 7ª Promotoria de Justiça de Barreiras-BA
Portaria n.º 004/2022
Objeto: Propiciar a adequada apuração de fatos de supostas irregularidades na lavratura do auto de prisão em fl agrante.
Data da Instauração: 10/05/2022
Interessado: Autoridade Policial, policiais militares e Jeff erson Vieira de Lima.

Barreiras/BA, 11/05/2022

Stella Athanazio de Oliveira Santos
Promotora de Justiça

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Portaria nº 01/2022
Origem: 9ª Promotoria de Justiça de Barreiras/BA 
IDEA: 593.9.168253/2022
Promotor de Justiça: João Ricardo Soares da Costa 
Área: Controle Externo da Atividade Policial
Objeto: Expedir recomendação e outras providências com a fi nalidade de corrigir/evitar vícios ou falhas nos procedimentos da 
Polícia Judiciária, de modo a tornar mais efetiva a persecução penal em juízo.
Representante(s): Ministério Público do Estado da Bahia 
Representado(s): Polícia Judiciária Civil do Estado da Bahia – Delegacias de Polícia Barreiras, Cristópolis, Angical, e Departa-
mento de Polícia Técnica e Unidade de Medicina Legal de Barreiras

EDITAL 048/2022

O Promotor de Justiça 1° Substituto da Comarca de São Desidério, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Reso-
lução n. 001/2013 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público da Bahia e no art. 9º da Reso-
lução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste Edital, a todos quantos possa interessar, comu-
nicar a prorrogação do prazo de conclusão do INQUÉRITO CIVIL nº 593.0.143365/2016, que tem por objetivo “apurar denúncia 
de superfaturamento em compras realizadas pelo município de Catolândia-BA, no exercício 2016 “, pelo prazo de 01(um) ano.

São Desidério, 11 de maio de 2022.

ANDRÉ LUIS SILVA FETAL
Promotor de Justiça
1ª Substituto da PJ de São Desidério/BA

EDITAL 049/2022

O Promotor de Justiça 1°Substituto da Comarca de São Desidério no uso de atribuições legais, com fundamento no art. 3º, caput, 
na Resolução n. 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste Edital, a todos quantos possa inte-
ressar, COMUNICAR a prorrogação do prazo de conclusão do Procedimento Administrativo n. 280.9.176955/2020, pelo prazo de 
1 (um) ano, dada a necessidade de promover o desempenho de diligências complementares.

São Desidério/BA, 11 de maio de 2022.

ANDRÉ LUIS SILVA FETAL
Promotor de Justiça
1º Substituto da PJ de São Desidério

EDITAL 050/2022

O Promotor de Justiça 1°Substituto da Comarca de São Desidério no uso de atribuições legais, com fundamento no art. 3º, caput, 
na Resolução n. 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste Edital, a todos quantos possa inte-
ressar, COMUNICAR a prorrogação do prazo de conclusão do Procedimento Administrativo n. 280.9.176895/2020, pelo prazo de 
1 (um) ano, dada a necessidade de promover o desempenho de diligências complementares.

São Desidério/BA, 11 de maio de 2022.

ANDRÉ LUIS SILVA FETAL
Promotor de Justiça
1º Substituto da PJ de São Desidério
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EDITAL 051/2022

O Promotor de Justiça Substituto da Comarca de São Desidério, no manuseio das suas atribuições legais, com fundamento no 
art. 3º, caput, da Resolução n° 174/2017, do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, comunica aos interessados acerca 
da prorrogação de prazo de conclusão da Notícia de Fato n. 280.9.298242/2021 por mais 90 (noventa dias), exclusivamente para 
evitar inconsistência no sistema IDEA.

São Desidério/BA, 11 de maio de 2022.

ANDRÉ LUIS SILVA FETAL
Promotor de Justiça
1º Substituto da PJ de São Desidério

EDITAL 052/2022

O Promotor de Justiça Substituto da Comarca de São Desidério, no manuseio das suas atribuições legais, com fundamento no 
art. 4º, da Resolução n° 174/2017, do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, comunica ao MUNICÍPIO DE SÃO DESI-
DÉRIO e demais interessados, inclusive para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, no 
prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital, acerca do arquivamento da Notícia de Fato n. 280.9.298242/2021.

São Desidério/BA, 11 de maio de 2022.

ANDRÉ LUIS SILVA FETAL
Promotor de Justiça
1º Substituto da PJ de São Desidério

EDITAL Nº 029/2022

Origem: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRAS/BA 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE NOTÍCIA DE FATO

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRAS, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso de 
suas atribuições legais, com fundamento no art. 3º caput, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
vem por meio deste Edital, a todos quanto possa interessar, COMUNICAR a prorrogação do prazo de conclusão da NOTÍCIA DE 
FATO nº 933.9.197046/2021, pelo prazo de 90 (noventa) dias, dada a necessidade de continuidade das investigações.

Barreiras/BA, 06 de maio de 2022. 

Márcio do Carmo Guedes 
Promotor de Justiça 

IDEA 003.9.180601/2022
INQUÉRITO CIVIL

RECOMENDAÇÃO N. 008/2022

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pelo Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições constitucio-
nais, institucionais e legais, em especial com fundamento no artigo 25, inciso IV, alíneas “a” e “b”, e artigo 27, inciso I e parágrafo 
único, inciso IV, da Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); artigo 74, incisos I e II, e artigo 75, inciso IV, 
da Lei Complementar Estadual n. 11/96 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia) e artigo 129, incisos II e III, da 
Constituição da República, e, ainda,

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”;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da moralidade, da legalidade da 
efi ciência administrativa, nos termos dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição da República; artigo 25, inciso IV, 
alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.625/93; e artigo 74, incisos I e II, e artigo 75, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 11/96 (Lei 
Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia);

CONSIDERANDO que compete à 1ª Promotoria de Justiça de Barreiras, como curadora do Patrimônio Público e Moralidade Ad-
ministrativa zelar pela fi el observância às leis pela Municipalidade e por seus agentes públicos, promovendo as medidas cabíveis, 
inclusive o ressarcimento aos cofres públicos, sempre que necessário;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, 
II, CF);
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CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Esta-
dual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito pelos poderes municipais (art. 27, I, Lei Federal 8.625/93);

CONSIDERANDO os termos da Resolução n. 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a expe-
dição de recomendações pelo Ministério Público e dispõe no art. 1º: “A recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do 
Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com 
o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços 
públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como 
instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas”;

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a 
publicidade e a efi ciência;

CONSIDERANDO o disposto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência, promulgada pelo De-
creto n.º 6.949/2009, em especial, o disposto no seu artigo 27, alíneas “g” e “h”1;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no seu art. 7º, inciso XXXI, veda qualquer discriminação no tocante a salários e 
critérios de admissão do trabalhador portador de defi ciência e, no seu artigo 37, VIII, estabelece que a lei reservará percentual 
dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de defi ciência e defi nirá os critérios de sua admissão;

CONSIDERANDO que a Lei Federal n. 7.853/89 assegura o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas porta-
doras de defi ciências, e sua efetiva integração social, inclusive direito ao trabalho (art. 1° e 2°);

CONSIDERANDO que é compromisso do Poder Público atuar com empenho na criação e manutenção de empregos às pessoas 
portadoras de defi ciência, inclusive de tempo parcial, à luz do artigo 2º, III, “b”, da Lei n.º 7.853/89;

CONSIDERANDO que o Estatuto da Pessoa com Defi ciência (Lei Federal n. 13.146/2015), em seu art. 34, § 3º, prevê expres-
samente que “é vedada restrição ao trabalho da pessoa com defi ciência e qualquer discriminação em razão de sua condição, in-
clusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exame admissional e periódico, permanência no emprego, 
ascensão profi ssional e reabilitação profi ssional, bem como exigência de aptidão plena”;

CONSIDERANDO que, segundo o mesmo Estatuto da Pessoa com Defi ciência (Lei Federal n. 13.146/2015), em seu art. 38, “a 
entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à 
observância do disposto nesta Lei e em outras normas de acessibilidade vigentes”;

CONSIDERANDO que a Convenção n° 111, da Organização Internacional do Trabalho – OIT (1958), promulgada no Brasil pelo 
Decreto n° 62, de 19 de janeiro de 1968, estabelece no plano internacional que seus Membros se comprometem a formular e 
aplicar uma política com o fi m de promover igualdade de oportunidade e de tratamento em matéria de emprego (ar. 2° e 3°, g2);

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece no artigo 5º que caput “todos são iguais perante a lei sem distinção de 
qualquer natureza [...]” e que a promoção da igualdade é o norte de todas as medidas afi rmativas;

CONSIDERANDO que o art. 8º, II, e §2º da Lei Federal n. 7.853/1989 defi nem que constitui crime punível com reclusão de 2 
(dois) a 5 (cinco) anos e multa a conduta de “obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou 
emprego público, em razão de sua defi ciência” e que “a pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento 
de inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concursos públicos não exclui a responsabilidade patri-
monial pessoal do administrador público pelos danos causados”.

CONSIDERANDO, enfi m a necessidade premente de resguardar o patrimônio público municipal e a moralidade administrativa, 
bem como os direitos fundamentais das pessoas com defi ciência, mediante a correção das práticas administrativas, evitando-se 
a reiteração de vícios formais;

RESOLVE:

RECOMENDAR ao Prefeito de Cristópolis, na pessoa do Exmo. Sr. Prefeito, o Sr. Gílson Nascimento de Souza, ou de seu 
substituto legal ou sucessor, bem como à Comissão do Concurso Público e a entidade ou pessoa jurídica responsável pela sua 
realização, que:

I – Promova imediatas alterações nas cláusulas 3.3. e 3.5. do Edital n. 01/2022, divulgado no Diário Ofi cial do Município, em sua 
edição de 03/05/2022, nos seguintes termos:

1. A anulação integral da cláusula 3.3. do edital, que exigiu a anexação, “em campo específi co no ato da inscrição, de atestado 
médico de compatibilidade funcional entre a atividade a ser exercida e sua defi ciência, fornecido pela Secretaria Municipal de 
Saúde, bem como requerimento informando as condições necessárias à realização do concurso público, conforme sua defi ciên-
cia, cabendo à Prefeitura Municipal conceder os meios necessários à sua realização”, por conter exigência que claramente res-
tringe a competitividade do certame e cria embaraços desnecessários aos candidatos que não residem na cidade de Cristópolis.
2. A elaboração de nova redação á cláusula 3.3. do edital, que exija apenas a apresentação, pelo candidato portador de defi ci-
ência, no ato da inscrição, de laudo médico, subscrito por profi ssional médico da rede pública ou particular de saúde, atestando 
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a espécie e o grau ou nível da defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de 
Doença - CID, bem como a provável causa da defi ciência.
3. A anulação da cláusula 3.5. do edital, que dispôs que o “laudo médico só terá validade se emitido até 30 dias antes da data da 
abertura das inscrições, digitado em papel timbrado, contendo a razão social da instituição emitente, CNPJ, endereço completo, 
nome do responsável para contatos, telefone e o n° do registro no Conselho Regional de Medicina do profi ssional que assinou 
o referido laudo”.
4. A elaboração de nova redação á cláusula 3.5. do edital, que exija apenas a apresentação laudo médico com prazo de até de 
180 (cento e oitenta) dias anteriores à abertura das inscrições, subscrito manualmente ou digitado, com identifi cação expressa 
do número de registro no conselho de classe (CRM), por profi ssional médico da rede pública ou particular de saúde, atestando 
a espécie e o grau ou nível da defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de 
Doença - CID, bem como a provável causa da defi ciência.

II – Promova imediatamente outras alterações porventura necessárias no Edital n. 01/2022, divulgado no Diário Ofi cial do Muni-
cípio, em sua edição de 03/05/2022, que assegurem os seguintes direitos:

1. O edital deve assegurar à pessoa com defi ciência o direito de se inscrever em concurso público, em igualdade de condições 
com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a defi ciência de que é portador.
2. É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa com defi ciência em concurso público para ingresso em car-
reira da Administração Pública Federal direta e indireta, independentemente de qualquer condição.
3. Ao candidato com defi ciência o edital deve reconhecer o direito de concorrer a todas as vagas, sendo reservado no mínimo 
o percentual previsto em lei em face da classifi cação obtida. Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior 
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
4. O edital deve conter: O número de vagas existentes para cada cargo, bem como o total correspondente à reserva destinada à 
pessoa com defi ciência; as atribuições e tarefas essenciais dos cargos; previsão de adaptação das provas, do curso de formação 
e do estágio probatório, conforme a defi ciência do candidato;
5. Estabelecimento de prazo para que o candidato com defi ciência possa requerer condições diferenciadas e/ou a dilatação de 
horário para participação das provas.
6. Dar ciência expressa ao candidato com defi ciência do direito de solicitar tratamento diferenciado nos dias do concurso, em 
prazo determinado em edital, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas.
7. Dar ciência expressa ao candidato, que necessitar de tempo adicional para realização das provas, de que poderá requerê-lo, 
com justifi cativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua defi ciência, no prazo estabelecido no edital 
do concurso.
8. Solicitar ao candidato com defi ciência que informe a utilização de prótese ou aparelho que, a critério dos organizadores do 
concurso, possa ensejar a necessidade de verifi cação do sistema de segurança do concurso.
9. Dar ciência ao candidato, antes da realização do concurso, das condições especiais que lhe serão oferecidas.
10. O local de realização de provas deverá oferecer condições de acessibilidade aos candidatos com defi ciência, segundo as 
peculiaridades dos inscritos.
11. O pessoal responsável pela aplicação das provas e da segurança do concurso deve ser orientado, previamente, sobre o 
tratamento a ser dispensado aos candidatos com defi ciência, de modo a evitar constrangimentos;
12. Ainda que o candidato com defi ciência não tenha optado por sala especial ou condições diferenciadas, a organização do con-
curso deverá fornecer aos responsáveis pela aplicação das provas dados, estritamente o que for necessário para a segurança, 
relativos a referidos candidatos inclusive sua localização nas salas comuns;
13. A publicação do resultado fi nal do concurso será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candida-
tos, inclusive a dos que possuem defi ciência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos.
14. O órgão responsável pela realização do concurso deverá ter a assistência de equipe multiprofi ssional composta de profi ssio-
nais capacitados e atuantes nas áreas das defi ciências em questão, sendo um deles médico, e outros profi ssionais integrantes 
da carreira almejada pelo candidato, de modo a permitir a correta avaliação do candidato com defi ciência aprovado, no que se 
refere a suas potencialidades e à adequação do meio ambiente de trabalho que deverá executar.
15. A equipe multiprofi ssional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a defi ciência do candidato durante o es-
tágio probatório, sendo vedada a submissão do candidato a qualquer espécie de perícia com vistas a decidir se o mesmo entrará 
em exercício no cargo para o qual foi aprovado, em razão da sua defi ciência.
16. A avaliação, no sentido de estar o candidato apto ou não ao exercício do cargo, deverá ser fundamentada com clareza, pro-
piciando-se ao mesmo a oportunidade de dela recorrer em caso de inconformismo.
17. Não é admissível o condicionamento da investidura do candidato no cargo à compatibilidade da sua defi ciência com as atri-
buições do cargo para o qual foi aprovado, bem como a condição de sua admissão à realização de qualquer exame médico com 
essa fi nalidade.
18. A convocação e lotação dos candidatos com defi ciência devem observar o critério da proporcionalidade devendo, no momen-
to da nomeação, ser chamados alternada e proporcionalmente os candidatos das duas listas, prosseguindo-se até a caducidade 
do concurso.

III - Apresente, em 05 (cinco) dias, documentação que comprove o acatamento desta Recomendação.

O descumprimento dos termos da presente recomendação ensejará a remessa, à Procuradoria-Geral de Justiça, desta e dos de-
mais documentos que a instruem, para eventual propositura de providências criminais, bem como a formulação de representação 
ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, para lavratura de Termo de Ocorrência – TOC –, e, ainda a adoção, 
por parte desta 1ª Promotoria de Justiça de Barreiras, das medidas judiciais cabíveis, sem prejuízo de apuração da eventual 
prática de ato de improbidade administrativa e/ou outros ilícitos que possam ser responsabilizados de igual forma.
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Sejam encaminhados exemplares desta recomendação ao Gabinete do Prefeito de Cristópolis/BA e ao Gabinete do Prefeito.

Arquive-se cópia da presente recomendação na pasta respectiva, aguardando-se a resposta do Exmo. Sr. Prefeito de Cristópolis/
BA e de sua Procuradoria-Geral, quanto ao seu cumprimento. 

Encaminhem-se cópias desta recomendação para a sua ampla publicidade, inclusive mediante afi xação de um exemplar no qua-
dro de avisos desta Promotoria de Justiça Regional de Barreiras, publicação no Diário da Justiça Eletrônico e à Central Integrada 
de Comunicação Social – CECOM.

Encaminhe-se cópia desta Recomendação, por e-mail, à Coordenação do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos 
(CAODH) (caodh@mpba.mp.br) e ao noticiante, Daniel de Oliveira Gonçalves (danieldeoliveiragoncalves03@gmail.com).

Cumpra-se.

Barreiras, 10 de maio de 2022.

ANDRÉ LUIS SILVA FETAL
Promotor de Justiça

PROMOTORIA REGIONAL DE BOM JESUS DA LAPA   

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS DA LAPA – BAHIA, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 4º, § 2º, da Resolução 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
comunica a Sra. Renivalda Bispo de Souza, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso em 10 dias, que fora AR-
QUIVADA a Notícia de Fato – IDEA º 676.9.140096/2018.
Bom Jesus da Lapa/BA, 12 de maio de 2022.

Paulo Victor Zavarize 
Promotor de Justiça 

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS DA LAPA – BAHIA, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 4º, § 2º, da Resolução 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
comunica a Sra. Thalia Moreira Santos, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso em 10 dias, que fora ARQUI-
VADA a Notícia de Fato – IDEA º 676.9.186372/2018.
Bom Jesus da Lapa/BA, 11 de maio de 2022.

Matheus Polli Azevedo
Promotor de Justiça

Edital de Arquivamento de Notícia de Fato - IDEA 096.0.231353/2016
O Promotor de Justiça regional ambiental de bom jesus da lapa/bA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 16, 
§4º da Resolução nº 11/2022 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia e do art. 4º, §2º da 
Resolução 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA a todos interessados, o arquivamento da Notícia 
de Fato 096.0.231353/2016 inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, podendo ser 
encaminhado a esta Promotoria de Justiça de Regional Ambiental através do e-mail prema.bjlapa@mpba.mp.br, indicando-se no 
assunto “RECURSO AO ARQUIVAMENTO - IDEA nº 096.0.231353/2016.
Bom Jesus da Lapa/BA, 28 de abril de 2022.
Fernando Rodrigues de Assis
Promotor de Justiça

PROMOTORIA REGIONAL DE BRUMADO   

COMUNICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
IDEA Nº 320.9.61656/2020 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada, no uso de suas atribuições legais, 
em observância ao art. 9º da Res. 174/2017 do CNMP c/c art. 7º, caput, e § 2º, I, da Res. 23/2007 do CNMP, e ao Princípio da Pu-
blicidade, comunica a quem possa interessar a INSTAURAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em epígrafe, mediante 
Portaria nº 01/2022 a fi m de acompanhar a apuração dos fatos constantes da NF inclusa e, ao fi nal, se for o caso, instaurar o 
correspondente PIC ou INQUÉRITO CIVIL e/ou promover a devida ação penal/civil pública ou outras medidas cabíveis em virtude 
de possíveis atos infracionais/civis/administrativas. 
Tanhaçu-Bahia, 
30 de abril de 2022. 
GABRIELLY COUTINHO SANTOS 
Promotora de Justiça em substituição
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COMUNICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
IDEA Nº 003.9.115444/2022 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada, no uso de suas atribuições legais, 
em observância ao art. 9º da Res. 174/2017 do CNMP c/c art. 7º, caput, e § 2º, I, da Res. 23/2007 do CNMP, e ao Princípio da Pu-
blicidade, comunica a quem possa interessar a INSTAURAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em epígrafe, mediante 
Portaria nº 02/2022 a fi m de acompanhar a apuração dos fatos constantes da NF inclusa e, ao fi nal, se for o caso, instaurar o 
correspondente PIC ou INQUÉRITO CIVIL e/ou promover a devida ação penal/civil pública ou outras medidas cabíveis em virtude 
de possíveis atos infracionais/civis/administrativas. 
Tanhaçu-Bahia, 
07 de abril de 2022. 
GABRIELLY COUTINHO SANTOS 
Promotora de Justiça em substituição

COMUNICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
IDEA Nº 003.9.30073/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada, no uso de suas atribuições legais, 
em observância ao art. 9º da Res. 174/2017 do CNMP c/c art. 7º, caput, e § 2º, I, da Res. 23/2007 do CNMP, e ao Princípio da Pu-
blicidade, comunica a quem possa interessar a INSTAURAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em epígrafe, mediante 
Portaria nº 03/2022 a fi m de acompanhar a apuração dos fatos constantes da NF inclusa e, ao fi nal, se for o caso, instaurar o 
correspondente PIC ou INQUÉRITO CIVIL e/ou promover a devida ação penal/civil pública ou outras medidas cabíveis em virtude 
de possíveis atos infracionais/civis/administrativas. 
Tanhaçu-Bahia, 
08 de abril de 2022. 
GABRIELLY COUTINHO SANTOS 
Promotora de Justiça em substituição

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
Edital de Prorrogação de Procedimento Administrativo

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, por intermédio do Promotor de Jus-
tiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no art. 11 da Resolução nº 174/2017 
do Conselho Nacional do Ministério Público do Estado da Bahia, comunica aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo de 
conclusão do Procedimento Administrativo IDEA Nº 703.9.107004/2019.

De Lauro de Freitas/BA p/ Livramento de Nossa Senhora/BA, 11/05/2022

Luciano Valadares Garcia
  Promotor de Justiça em substituição 

PROMOTORIA REGIONAL DE CAMAÇARI   

EDITAL 11/2022
ORIGEM: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMAÇARI-BA
COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

A 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Camaçari, por intermédio de seu Promotor de Justiça Substituto, no exercício de suas 
atribuições legais, comunica aos interessados a Promoção de Arquivamento dos autos 003.9.87101/2022, com fulcro no art. 4º, 
III, da Resolução 174 do CNMP.

Camaçari-BA, 09 de maio de 2022

BRUNO DE AZEVEDO SANFRONT
Promotor de Justiça

EDITAL 12/2022
ORIGEM: 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMAÇARI-BA
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
IDEA 003.9.28860/2022

A 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Camaçari, por intermédio de seu Promotor de Justiça Substituto, no exercício de suas 
atribuições legais, comunica aos interessados a prorrogação, por mais 90 (noventa) dias, da presente Notícia de Fato.

Camaçari-BA, 09 de maio de 2022

BRUNO DE AZEVEDO SANFRONT
Promotor de Justiça
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EDITAL 20/2022.
PRORROGAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO.
Camaçari/BA, 11 de maio de 2022.

A 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Camaçari, por intermédio do Promotor de Justiça signatário, no uso de atribuições 
legais, com fundamento no art. 3º, caput, da Resolução n. 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), vem 
por meio deste Edital, COMUNICAR a todos quantos possa interessar, a prorrogação do prazo de conclusão da(s) NOTÍCIA(S) 
DE FATO abaixo relacionadas, pelo prazo de 90 (noventa) dias, dada a necessidade de continuidade das investigações:

590.9.103313/2022;
590.9.116215/2022;
590.9.118905/2022; 
003.9.124346/2022;
003.9.124256/2022;
003.9.124220/2022;
590.9.135443/2022;
590.9.149017/2022; 
590.9.149156/2022; e
590.9.144687/2022.

Dr. LUCIANO PITTA.
Promotor de Justiça de Meio Ambiente e Urbanismo.

EDITAL Nº 035/2022
ORIGEM: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMAÇARI-BA 

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, por intermédio de seu Promotor de Justiça, no exercício 
de suas atribuições legais, vem, por meio deste Edital, comunicar aos interessados a CONVERSÃO da NOTÍCIA DE FATO 
003.9.370704/2021 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, registrado sob a Portaria 021/2022, de 06/05/2022, a fi m de ado-
tar as providências cabíveis em favor do (a) criança/adolescente C.D.C.S.F.

Camaçari, 10 de maio de 2022.

BRUNO DE AZEVEDO SANFRONT 
Promotor de Justiça

Edital nº 071/2022
Procedimento Administrativo - IDEA nº 003.9.160912/2022

A 7ª Promotoria de Justiça de Lauro de Freitas/BA, por meio da Promotora de Justiça in fi ne, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do art. 55 da Resolução nº 011/2022 do Órgão Especial do Colégio dos Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Art. 13 
da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive, para efeito de eventual interposição de recurso admi-
nistrativo, COMUNICA, a quem possa interessar, especialmente a Sra. Ana Livia Neves Falcão, o ARQUIVAMENTO do Procedimento 
Administrativo IDEA nº 003.9.160912/2022 – instaurado com o fi to de garantir à Sra. Ana Maria da Silva, de 78 (setenta e oito) anos, 
a viabilização do atendimento e tratamento de que necessitava, no que fosse essencial para a sua efetivação, pela perda do objeto.

Cidade de Lauro de Freitas-BA, maio, 06, 2022. 

IVANA SILVA MOREIRA
Promotora de Justiça

EDITAL Nº 01/2022
PORTARIA Nº 05/2022
COMUNICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL
IDEA n° 591.9.242616/2017
Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Lauro de Freitas
Área: Crime
Assunto: Crime de Responsabilidade
Investigado: Antônio Rosalvo Batista Neto 
Interessado: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM 
Data inicial: 24/02/2022
Data fi nal: 24/02/2023

EDITAL Nº 02/2022
COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
IDEA n° 003.0.95588/2015
Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Lauro de Freitas
Área: Crime
Assunto: Falsidade ideológica
Noticiado: Terramar (Terraplanagem de Máquina)
Data do arquivamento: 10/07/2021
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EDITAL Nº 03/2022
COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
IDEA n° 003.0.29312/2016
Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Lauro de Freitas
Área: Crime
Assunto: carcere privado
Autor: ignorado
Vítima: ignorado
Data do arquivamento: 11/07/2021

PROMOTORIA REGIONAL DE EUCLIDES DA CUNHA   

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UAUÁ
INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO IDEA Nº 729.0.216181/2011

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UAUÁ, por intermédio do Promotor de Justiça que este subscreve, no uso 
de atribuições legais, nos termos do art. 4°, §4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, co-
munica à JILSON CARDOSO DE MACEDO, ROBERTO SILVA DOS SANTOS, JAMIS FERRAZ LEAL DIAS DE OLIVEIRA, 
RAIMUNDO ANDRADE GAMA e ANTÔNIO GERALDO CAMPOS, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso, no 
prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste edital, acerca do indeferimento de instauração da Notícia de Fato IDEA nº 
729.0.216181/2011. 

Uauá, 11 de maio de 2022.

SAMORY PEREIRA SANTOS
Promotor de Justiça Auxiliar

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UAUÁ
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Notícia de Fato IDEA nº 336.9.171875/2017

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UAUÁ, por intermédio do Promotor de Justiça que este subscreve, no gozo de 
suas atribuições legais, NOTIFICA, pelo presente edital, ELISÂNGELA DE ABREU NUNES, portadora do CPF nº 026.126.455-
94, para que no prazo de 10 (dez) dias corridos, presencialmente ou através do endereço eletrônico uaua@mpba.mp.br, informe 
se houve resolução do problema ventilado, sob pena de arquivamento do feito. 

Uauá, 11 de maio de 2022.

SAMORY PEREIRA SANTOS
Promotor de Justiça Auxiliar

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM EUCLIDES DA CUNHA/
BA, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 3º, da Re-
solução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste Edital, a todos quantos possa interessar, 
comunicar a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA NOTÍCIA DE FATO registrada no IDEA sob o nº 003.9.1317/2022, por mais 90 
dias, considerando que ainda restam diligências a serem realizadas. 

Euclides da Cunha/BA, 20 de Abril de 2022.

ADRIANO NUNES DE SOUZA
Promotor de Justiça 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE UAUÁ
INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO IDEA Nº 336.0.215142/2012

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UAUÁ, por intermédio do Promotor de Justiça que este subscreve, no uso de 
atribuições legais, nos termos do art. 4°, §4º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica 
à JOÃO ALVES DOS SANTOS, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 
publicação deste edital, acerca do indeferimento de instauração da Notícia de Fato IDEA nº 336.0.215142/2012.

Uauá, 11 de maio de 2022.

SAMORY PEREIRA SANTOS
Promotor de Justiça Auxiliar
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PROMOTORIA REGIONAL DE EUNÁPOLIS   

5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EUNÁPOLIS 
EDITAL Nº 052/2022 
EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

A 5ª Promotoria de Justiça de Eunápolis/BA, por intermédio da Promotora de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atri-
buições legais, com fulcro na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar nº 11/96 e, em conformidade com 
a Resolução 174/2017 do CNMP, COMUNICA aos interessados, inclusive para efeito de apresentação de recurso, em 10 (dez) 
dias, a contar da publicação deste edital, que foi promovido o ARQUIVAMENTO das Notícias de Fato relacionadas: 

Nº IDEA: 647.9.177627/2022 
Assunto: Estupro de Vulnerável, Registro Civil de Nascimento 
Partes: J. K. de J. O.

Nº IDEA: 647.9.186079/2022 
Assunto: Abuso Sexual 
Partes: D. S. de L.

Eunápolis, 11 de maio de 2022.   

VALÉRIA MAGALHÃES PINHEIRO DE SOUZA 
Promotora de Justiça em Substituição

6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EUNÁPOLIS 
RETIFICAÇÃO DE EDITAL 020/2022

COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO 
A 6ª Promotoria de Justiça de Eunápolis/BA, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atri-
buições legais, com fulcro na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar nº 11/96 e, em conformidade com 
a Resolução 174/2017 do CNMP, COMUNICA aos interessados, inclusive para efeito de apresentação de recurso, em 10(dez) 
dias, a contar da publicação deste edital, que foram promovidas os ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato abaixo relacionadas: 
 

Nº IDEA Assunto Parte Fundamentação 

647.9.135452/2022 DIREITO DA SAÚDE PÚBLICA – Trata-
mento Médico Hospitalar – Atendimento 
– Tratamento Ambulatorial  

Maria Lúcia Silva de 
Jesus 

Art. 4º, inciso I, da Resolução 
CNMP nº 174, de 4 de julho de 
2017. 

 
Eunápolis, 09 de maio de 2022.

Helber Luiz Batista 
Promotor de Justiça 
6ª PJ-Eunápolis/BA

Conversão de NOTÍCIA DE FATO em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 
ORIGEM: 8ª Promotoria de Justiça de Eunápolis 
ÁREA: MORALIDADE ADMINISTRATIVA E PATRIMÔNIO PÚBLICO 
IDEA Nº 647.9.145348/2022 
DATA DA CONVERSÃO:10/05/2022 
OBJETO: apurar possíveis irregularidades nas contratações de artistas para realização de evento intitulado “Micareta 2022” no 
município de Itagimirim/BA.
Eunápolis, 11 de maio de 2022

Rodrigo Rubiale 
Promotor de Justiça Titular

PROMOTORIA REGIONAL DE FEIRA DE SANTANA   

EDITAL 596.9.252462/2021

20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, no uso de atribuições legais, com fulcro no artigo 13, 
§2º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste Edital comunicar aos interessados, 
inclusive para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de documentos no prazo de 10 (dez) dias, o ARQUI-
VAMENTO do Procedimento Administrativo registrado sob o IDEA nº 596.9.252462/2021, o qual teve por fi nalidade acompanhar 
e fi scalizar funcionamento da Casa Abrigo – unidade Feira de Santana, Instituição Pública que visa promover o acolhimento de 
mulheres em situação de risco, e que eventual desconformidade poderia, em tese, comprometer a fi nalidade da entidade.
Feira de Santana, 11 de maio de 2022

André Garcia de Jesus
Promotor de Justiça 
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EDITAL 596.9.179281/2021

A 20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FEIRA DE SANTANA/BA, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos art. 4º, § 
1º, da Resolução n° 174/2017 do CNMP, comunica aos interessados, inclusive para efeito de eventual apresentação de razões 
escritas ou juntada de documentos, que foi promovido o arquivamento da Notícia de Fato nº 596.9.179281/2021.

Feira de Santana-Ba, 11 de maio de 2022

André Garcia de Jesus
Promotor de Justiça

EDITAL 596.9.215619/2021

A 20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FEIRA DE SANTANA/BA, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos art. 4º, § 
1º, da Resolução n° 174/2017 do CNMP, comunica aos interessados, inclusive para efeito de eventual apresentação de razões 
escritas ou juntada de documentos, que foi promovido o arquivamento da Notícia de Fato nº 596.9.215619/2021.

Feira de Santana-Ba, 11 de maio de 2022.

André Garcia de Jesus
Promotor de Justiça

Origem: Promotoria Regional Especializada em Meio Ambiente – Feira de Santana
Área: MEIO AMBIENTE
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INQUÉRITO CIVIL – 596.9.270002/2016

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, por 
intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 9º da Resolução nº 
23 do CNMP, vem por meio deste Edital, a todos quantos possa interessar, comunicar a PRORROGAÇÃO, do INQUÉRITO CIVIL 
registrado no IDEA sob o nº IDEA 596.9.270002/2016 até 12/12/2022, que tem por objeto “Apuração de ocorrência de danos ao 
meio ambiente e a saúde pública, em face da inadequada destinação e disposição irregular de resíduos sólidos e verifi cação da 
existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos pelo município de SÃO FELIPE -BA.

Feira de Santana, 26 de abril de 2022.

Ernesto Cabral de Medeiros
Promotor de Justiça

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IPIRÁ/BA
EDITAL Nº 18/2022

O Exmo. DR. FRANCISCO MELO MASCARENHAS, Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça de Ipirá-BA, no uso de 
suas atribuições legais, Com fulcro no art. 11 da Resolução nº 174 do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
publicada no Diário da Justiça de 07.07.2017, COMUNICA aos interessados, a PRORROGAÇÃO, por mais 01 (hum) ano, do 
prazo de conclusão, do Procedimento Administrativo nº 716.9.38409/2020 que fi scaliza supostas irregularidades na merenda 
escolar no município de Pintadas-BA.

Ipirá, 11 de maio de 2022

FRANCISCO MELO MASCARENHAS
Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça de Ipirá-BA

Origem: 17ª Promotoria de Justiça de Feira de Santana
EDITAL Nº 35/2022

A 17ª PROMOTORA DE JUSTIÇA DE FEIRA DE SANTANA, por meio da Promotora de Justiça titular, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste 
Edital, a todos quantos possa interessar, comunicar a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão, para a realização e conclusão 
de diligências essenciais, além das que já foram tomadas para deliberação fi nal, pelo período de 1 (um) ano, do Procedimento 
Administrativo cadastrado no IDEA sob o nº 596.9.270487/2016.

Feira de Santana/BA, 11 de maio de 2022.

Luciana Machado dos Santos Maia
Promotora de Justiça
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Origem: 17ª Promotoria de Justiça de Feira de Santana
EDITAL Nº 36/2022

A 17ª PROMOTORA DE JUSTIÇA DE FEIRA DE SANTANA, por meio da Promotora de Justiça titular, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste 
Edital, a todos quantos possa interessar, comunicar a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão, para a realização e conclusão 
de diligências essenciais, além das que já foram tomadas para deliberação fi nal, pelo período de 1 (um) ano, do Procedimento 
Administrativo cadastrado no IDEA sob o nº 596.9.8168/2021.

Feira de Santana/BA, 11 de maio de 2022.

Luciana Machado dos Santos Maia
Promotora de Justiça

PROMOTORIA REGIONAL DE GUANAMBI   

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARINHANHA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

N O T I F I C A Ç Ã O

Ref. IDEA 064.9.168137/2019 

O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, Substituto da Promotoria de Justi-
ça de Carinhanha, com fundamento nos art. 73, I, a, da Lei Complementar Estadual n. 11/96 e 26, I, a, da Lei Federal n. 8.625/93, 
e na forma do art. 4º, I, II e III, e §3º, da Resolução n. 06/2009, do E. Colégio de Procuradores do Estado da Bahia, NOTIFICA 
o Sr. João Donato Silva, residente na Zona Rural Fundão, para que manifeste interesse no prosseguimento do pleito, devendo 
encaminhar documentação e receituários atualizados, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, conforme artigo 4ª, III da 
Resolução CNMP n. 174/2017, devendo a resposta ser encaminhada ao e-mail: carinhanha@mpba.mp.br

Carinhanha, 11 de maio de 2022

Alex Bezerra Bacelar
Promotor(a) de Justiça

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IGAPORÃ

 COMUNICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

TIPO DO PROCEDIMENTO: Procedimento Administrativo de tutela de interesses individuais indisponíveis 
N° DO PA: 272.9.379508/2021
DATA: 04/08/2021
DESCRIÇÃO DO FATO OBJETO DESTE PROCEDIMENTO: Evento “Baile Evolution”, no Município de IGAPORÃ.
INVESTIGADO: Thiago Fagundes Bonfi llioli

 Igaporã, 05 de maio de 2022

ANDERSON FREITAS DE CERQUEIRA 
PROMOTOR DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACARACI
PRORROGAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL

IDEA PIC 003.0.169927/2009

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACARACI, por intermédio do Exmo. Dr. Matheus Polli Azevedo, Promotor de Justiça 
em substituição, infrafi rmado, no uso de suas atribuições legais, considerando que ainda são necessários outros esclareci-
mentos para o fi m de concluir a presente investigação, prorroga por mais noventa (90) dias o prazo para conclusão deste 
procedimento investigatório criminal, com fundamento no art. 13 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público.

Jacaraci, 11 de maio de 2022.

Matheus Polli Azevedo
Promotor de Justiça em Substituição
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PRORROGAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL

IDEA PIC 003.0.68364/2016

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACARACI, por intermédio do Exmo. Dr. Matheus Polli Azevedo, Promotor de Justiça em 
substituição, infrafi rmado, no uso de suas atribuições legais, considerando que ainda são necessários outros esclarecimentos 
para o fi m de concluir a presente investigação, prorroga por mais noventa (90) dias o prazo para conclusão deste procedimento 
investigatório criminal, com fundamento no art. 13 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Jacaraci, 11 de maio de 2022.

Matheus Polli Azevedo
Promotor de Justiça em Substituição

PROMOTORIA REGIONAL DE ITABERABA   

IC IDEA nº 003.9.13656/2019
Mineração – Fazenda Morro – Castro Alves/BA
LAGOA MATÉRIAS PRIMAS LTDA.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Mineração. Fazenda Morro. Castro Alves/BA. Regularidade jurídico-ambiental. Ausência de elementos de informação que permi-
tam a continuidade das investigações. Promoção de arquivamento.
EXCELENTÍSSIMA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA,
Exmos. MEMBROS DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
Visto etc.,
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente, a partir do 
recebimento de RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL lavrado no bojo da 4ª Etapa da Fiscalização Preventiva Integrada 
da Bacia do Rio Paraguaçu.
O referido relatório de fi scalização ambiental noticiou a existência de extração mineral nos imóveis rurais denominados FAZEN-
DA MORRO e FAZENDA LAGOA, localizados no Município de Castro Alves/BA (ID MP 1477098).
A fi m de instruir o feito, requisitou-se do responsável pelo empreendimento documentos (ID MP 2412823), entre os quais: i) cópia 
da licença ambiental que autorizou a localização e operação da atividade de mineração nos mencionados imóveis; ii) cópia do 
ato de concessão, permissão, alvará de pesquisa ou guia de utilização expedidos pela Agência Nacional de Mineração (antigo 
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM) para a atividade em questão; iii) cópia do Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas – PRAD do local, uma vez que o Dec. Federal nº 97.632, de 10/04/1989, exige de todos os empreendimentos de 
mineração a elaboração de PRAD; iv) roteiro de caracterização do empreendimento e responsável técnico, devidamente inscrito 
no CREA.
Em resposta, foram juntados os documentos constantes no ID MP 2601354 e ID MP 2601355, sendo esclarecido que a Empresa 
Lagoa desenvolve atividade minerária apenas na Fazenda Morro, não tendo qualquer relação com as atividades identifi cadas na 
Fazenda Lagoa. Igualmente, restou demonstrada a regularidade jurídico-ambiental da atividade desenvolvida na Fazenda Morro.
Designou-se, então, audiência administrativa, a fi m de colher do investigado algumas informações adicionais, cujo termo restou 
assim lavrado (ID MP 6923291):
Aos nove dias do mês de maio do ano de 2022, às 11h30min, por meio de videoconferência, da qual participaram o Promotor 
de Justiça, Bel. Thyego de Oliveira Matos, bem como o Sr. Sr. CARLOS ALBERTO DA SILVA LAGOA, portador do CPF nº 
232.898.178-06, sócio administrador da empresa LAGOA MATERIAS PRIMAS LTDA, assistido por seu advogado, o Sr. AN-
TONIO CARLOS ANDRADE LEAL, OAB-BA 36432, e pela Geóloga, Consultora em Mineração e Meio Ambiente e responsável 
técnica, Sra. REBECA DA SILVA MARCELINO, CREA-BA 90.788, a fi m de instruir o procedimento IDEA nº 003.9.13656/2019, o 
qual tem por objeto a verifi cação da regularidade jurídico-ambiental da atividade de extração mineral no imóvel rural denominado 
Fazenda Morro, localizado no Município de Castro Alves/BA. Pelo Promotor de Justiça foi dito: que o presente procedimento foi 
instaurado a partir de relatório de fi scalização encaminhado a esta Promotoria de Justiça e o papel do Ministério Público é verifi car 
a regularidade jurídico-ambiental da atividade; que informações já foram requisitadas à Empresa Lagoa Matérias Primas, cujas 
respostas se encontram nos autos; que os documentos até então juntados demonstram que a atividade é licenciada, tem plano 
de recuperação de área degradada; roteiro de caracterização do empreendimento, responsável técnico e regularidade perante a 
Agência Nacional de Mineração. Pela empresa investigada foi dito: reitera que a Empresa Lagoa Matérias Primas somente tem 
área de extração mineral na Fazenda Morro, localizada no Município de Castro Alves/BA; que o ponto de extração localizado na 
Fazenda Lagoa não tem qualquer relação com a empresa investigada; que a área identifi cada na Fazenda Lagoa se trata de uma 
antiga área de extração, abandonada; que a extração mineral na Fazenda Morro está em operação e a atividade está totalmente 
regular, com licença ambiental vigente, autorização de lavra junto à ANM, responsável técnico inscrito no CREA, PRAD e RCE 
aprovado; que, recentemente, foram executadas ações de estabilização do talude da pilha de rejeito, com medida de segurança. 
Pelo Promotor de Justiça foi dito: que se verifi ca a regularidade jurídico-ambiental do empreendimento, razão pela qual o Ministé-
rio Público irá promover o arquivamento do presente inquérito civil, sendo a empresa comunicada de tal promoção. Para constar, 
vai digitada por mim, Humberto Ribeiro Oliveira __________, Assistente Técnico Administrativo, cadastro nº 352.482.
A partir das respostas e documentos apresentados, verifi ca-se que se trata de empreendimento regular. Sendo este o contexto, 
não se enxerga justa causa à propositura de ação judicial ou mesmo o prolongamento das investigações.
Nota-se, nesse passo, que o prolongamento das investigações em sede de inquérito civil, à luz da nova disciplina legal em torno 
dos crimes de abuso de autoridade (Lei Federal nº 13.869/2019), demandaria – e isso não consigo garimpar do acervo montado 
ao longo deste feito – a existência de um corpo indiciário mínimo capaz de justifi car o aprofundamento das investigações.
Nesta mesma diretriz, a Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) prevê o arquivamento do inquérito civil se o órgão de exe-
cução se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação:
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Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a 
propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamen-
tadamente.
§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, 
no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público.
Forte nas razões expostas, promove-se o arquivamento do presente inquérito civil, invocando, para tanto, as disposições do art. 
44 da Resolução nº 11/2022, do egrégio Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado 
da Bahia.
Faça-se a devida comunicação a respeito da decisão proferida, envidando-se, no mesmo passo, a publicação de edital através 
do competente veículo de publicação ofi cial, de modo a viabilizar a ciência e intervenção de potenciais interessados.
Com as certifi cações automáticas necessárias, remeta-se o procedimento, enfi m, por operação eletrônica, à esfera do colendo 
Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia, gizando-se, de logo, as saudações e solenidades de estilo.
Demais expedientes necessários. Anotações no Sistema IDEA. Cumpra-se.
Itaberaba/BA, 10 de maio de 2022.
THYEGO DE OLIVEIRA MATOS
Promotor de Justiça

ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RUY BARBOSA-BA
IDEA n.º 003.9.163258/2018
PORTARIA 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por sua promotora de justiça no exercício das atribuições que lhe são confe-
ridas pelos arts. 127, caput, e 129, II e VI, da Constituição Federal; pelo art. 26, I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público 
(Lei nº 8.625/93); pelo art. 73, I, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia (Lei Complementar Estadual nº 11/96), 
RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos termos do art. 8º, III, da Resolução nº 174/2017, do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) com o intuito de verifi car supostas irregularidades na contratação e manuten-
ção do efetivo dos guardas municipais do Município de Ruy Barbosa/BA, no curso do ano de 2018.
Ruy Barbosa/BA, 11 de maio de 2022. 
Marisa Marinho Jansen Melo de Oliveira
Promotora de Justiça em Substituição

PROMOTORIA REGIONAL DE ITABUNA   

Promotoria de Justiça de Itajuípe-BA

Edital de Conversão de Procedimento Preparatório em Inquérito Civil

IDEA 046.9.18849/2019 

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAJUÍPE-BA, representada pelo Promotor de Justiça subscritor, no uso de atribuições legais, 
com fulcro nos artigos 3º e 8º, III, ambos da Resolução nº 174/17 do CNMP, vem por meio deste Edital, a todos quantos possam 
interessar, comunicar a CONVERSÃO do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil para apurar irregularidades na constitui-
ção da Fundação Lourdes de Lucas, o que impede o devido registro da fundação junto ao Cartório de Pessoas Jurídicas, nota-
damente as questões pontuadas em Nota de Exigência/Informativa emitida pelo Cartório de Tabelionato de Notas e Registros de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas da Comarca de Itajuípe/BA. 

Itajuípe/BA, 10 de maio de 2022.

Dioneles Leone Santana Filho
Promotor de Justiça em substituição

PROMOTORIA REGIONAL DE JACOBINA   

EDITAL Nº 15/2022

A Promotoria de Justiça de Miguel Calmon/BA, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no art. 3º da Resolução nº 174/2017, do CNMP, vem por meio deste Edital, a todos quantos pos-
sa interessar, comunicar a PRORROGAÇÃO de prazo por mais 30 (trinta) dias, para a conclusão da NOTÍCIA DE FATO nº 
003.9.362725/2021, considerando que ainda restam diligências essenciais para o encerramento deste procedimento.

Miguel Calmon,11 de maio de 2022.

Rodolfo Ribeiro de La Fuente
Promotor de Justiça em Exercício de Substituição
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EDITAL Nº 16/2022

A Promotoria de Justiça de Miguel Calmon/BA, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no art. 3º da Resolução nº 174/2017, do CNMP, vem por meio deste Edital, a todos quantos pos-
sa interessar, comunicar a PRORROGAÇÃO de prazo por mais 30 (trinta) dias, para a conclusão da NOTÍCIA DE FATO nº 
170.9.225738/2021, considerando que ainda restam diligências essenciais para o encerramento deste procedimento.

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL CALMON/BA
EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Miguel Calmon/BA, 
por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso das suas atribuições, com fulcro na Lei Complementar nº 
11/96 e, em conformidade com a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica as interessa-
das: Elis Regina Barreto Oliveira e Cristina Soares de Souza, que foi promovido o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato IDEA 
170.9.42890/2020 cabendo recurso em face da decisão no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 4º, § 1º da supracitada Re-
solução.

Miguel Calmon, 11 de maio de 2022.

Rodolfo Ribeiro de La Fuente
Promotor de Justiça

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL CALMON/BA
EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Miguel Calmon/BA, 
por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso das suas atribuições, com fulcro na Lei Complementar nº 
11/96 e, em conformidade com a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica a interessada: 
Cristina Soares de Souza, que foi promovido o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato IDEA 170.9.241135/2017 cabendo recurso 
em face da decisão no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 4º, § 1º da supracitada Resolução.

Miguel Calmon, 11 de maio de 2022.

Rodolfo Ribeiro de La Fuente
Promotor de Justiça

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL CALMON/BA
EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Miguel Calmon/BA, 
por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso das suas atribuições, com fulcro na Lei Complementar nº 
11/96 e, em conformidade com a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica ao interessado: 
CEACON, que foi promovido o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato IDEA 003.9.108591/2022 cabendo recurso em face da de-
cisão no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 4º, § 1º da supracitada Resolução.

Miguel Calmon, 11 de maio de 2022.

Rodolfo Ribeiro de La Fuente
Promotor de Justiça

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL CALMON/BA
EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Miguel Calmon/BA, 
por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso das suas atribuições, com fulcro na Lei Complementar nº 
11/96 e, em conformidade com a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica as interessa-
das: Eliane de Jesus Almeida e Janille Almeida da Silva Reis, que foi promovido o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato IDEA 
170.9.1399054/2018 cabendo recurso em face da decisão no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 4º, § 1º da supracitada 
Resolução.

Miguel Calmon, 11 de maio de 2022.

Rodolfo Ribeiro de La Fuente
Promotor de Justiça
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ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL CALMON/BA
EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Miguel Calmon/BA, 
por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso das suas atribuições, com fulcro na Lei Complementar nº 
11/96 e, em conformidade com a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica a interessada: 
Jucimara Santos Teixeira, que foi promovido o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato IDEA 170.9.104036/2022 cabendo recurso 
em face da decisão no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 4º, § 1º da supracitada Resolução.

Miguel Calmon, 11 de maio de 2022.

Rodolfo Ribeiro de La Fuente
Promotor de Justiça

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL CALMON/BA
EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Miguel Calmon/BA, 
por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso das suas atribuições, com fulcro na Lei Complementar nº 
11/96 e, em conformidade com a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica ao interessado: 
CEAMA, que foi promovido o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato IDEA 003.9.115110/2017 cabendo recurso em face da decisão 
no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 4º, § 1º da supracitada Resolução.

Miguel Calmon,11 de maio de 2022.

Rodolfo Ribeiro de La Fuente
Promotor de Justiça

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL CALMON/BA
EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Miguel Calmon/BA, por 
intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso das suas atribuições, com fulcro na Lei Complementar nº 11/96 e, 
em conformidade com a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica aos interessados: Cleidiane 
da Silva Souza e Roniere Silva de Almeida, que foi promovido o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato IDEA 170.9.195690/2019 
cabendo recurso em face da decisão no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 4º, § 1º da supracitada Resolução.

Miguel Calmon,11 de maio de 2022.

Rodolfo Ribeiro de La Fuente
Promotor de Justiça

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL CALMON/BA
EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Miguel Calmon/BA, 
por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso das suas atribuições, com fulcro na Lei Complementar nº 
11/96 e, em conformidade com a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica ao interessado: 
CEACON, que foi promovido o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato IDEA 003.9.294644/2021 cabendo recurso em face da de-
cisão no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 4º, § 1º da supracitada Resolução.

Miguel Calmon, 11 de maio de 2022.

Rodolfo Ribeiro de La Fuente
Promotor de Justiça

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL CALMON/BA
EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Miguel Calmon/BA, por 
intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso das suas atribuições, com fulcro na Lei Complementar nº 11/96
e, em conformidade com a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica ao interessado: CAO-
CA, que foi promovido o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato IDEA 003.9.59235/2019 cabendo recurso em face da decisão no 
prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 4º, § 1º da supracitada Resolução.

Miguel Calmon, 11 de maio de 2022.

Rodolfo Ribeiro de La Fuente
Promotor de Justiça
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ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL CALMON/BA
EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Miguel Calmon/BA, 
por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso das suas atribuições, com fulcro na Lei Complementar nº 
11/96 e, em conformidade com a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica ao interessado: 
Gustavo Ado, que foi promovido o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato IDEA 170.9.195690/2019 cabendo recurso em face da 
decisão no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 4º, § 1º da supracitada Resolução.

Miguel Calmon,11 de maio de 2022.

Rodolfo Ribeiro de La Fuente
Promotor de Justiça

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL CALMON/BA
EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Miguel Calmon/BA, 
por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso das suas atribuições, com fulcro na Lei Complementar nº 
11/96 e, em conformidade com a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica a interessado: 
Rayane Oliveira Cedraz, que foi promovido o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato IDEA 003.9.217869/2017 cabendo recurso 
em face da decisão no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 4º, § 1º da supracitada Resolução.

Miguel Calmon, 11 de maio de 2022.

Rodolfo Ribeiro de La Fuente
Promotor de Justiça

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Miguel Calmon/BA, 
por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso das suas atribuições, com fulcro na Lei Complementar nº 
11/96 e, em conformidade com a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica ao interessado: 
Gustavo Ado, que foi promovido o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato IDEA 170.9.81061/2021 cabendo recurso em face da 
decisão no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 4º, § 1º da supracitada Resolução.

Miguel Calmon,11 de maio de 2022.

Rodolfo Ribeiro de La Fuente
Promotor de Justiça

EDITAL DE CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
IDEA Nº 224.9.397763/2021

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PIRITIBA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 8º, inciso III, 
da Resolução CNMP nº 174/2017, vem por meio deste Edital, a quem possa interessar, comunicar a CONVERSÃO da Notícia de 
Fato em Procedimento Administrativo, com vistas a acompanhar o caso e promover a tutela dos direitos indisponíveis de ROZIL-
MA BARBOSA SILVA, que demanda acompanhamento para efetivação do direito à saúde mental.

Piritiba, 10 de maio de 2022.

Márcio Bellazzi de Oliveira
Promotor de Justiça em substituição

EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL
IDEA Nº 702.0.218875/2015

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PIRITIBA, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, nos termos 
do art. 10, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público da Bahia, e do art. 44, § 1º, da Resolução 
nº 11 de 2022, do Egrégio Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MP–BA, COMUNICA aos interessados, 
inclusive para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, o que pode ocorrer através de men-
sagem para o e-mail piritiba@mpba.mp.br, o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil indigitado, que tem por objeto apurar a suposta 
ocorrência de atos de improbidade administrativa na gestão do ex-prefeito do município de Piritiba, ORLANDO CARNEIRO LIMA, 
no manejo dos recursos estaduais transferidos em razão do convênio 058/2002, fi rmado com a Secretaria do Trabalho e Ação 
Social – SETRAS, ocorrido no ano de 2002.

Piritiba, 09 de maio de 2022.

Márcio Bellazzi de Oliveira
Promotor de Justiça em substituição
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4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACOBINA
EDITAL DE ARQUIVAMENTO PA IDEA Nº. 702.9.62555/2020

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinado, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do art. 12, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA a 
todos os interessados, inclusive para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, no prazo de 
10 (dez) dias, o ARQUIVAMENTO do Procedimento Administrativo em epígrafe, instaurado com o objetivo de fi scalizar e acom-
panhar as providências adotadas pelo Município de Jacobina referentes à reformulação do calendário escolar do ano letivo de 
2020 e à oferta de atividades escolares à distância na educação básica, respeitadas as normas legais e a garantia da qualidade 
do ensino, enquanto perdurarem as medidas de combate e enfrentamento ao novel Coronavírus (COVID-19).
Jacobina, Bahia, 06 de maio de 2022.

Leonardo Rodrigues Silva
Promotor de Justiça Substituto

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM JACOBINA
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IDEA: 702.9.186366/2022
OBJETO: acompanhar e fi scalizar a política pública municipal relacionada ao sistema de logística reversa dos produtos e embalagens .

Jacobina, BA, 10 de maio de 2022

Luciana Espinheira da Costa Khoury
Promotora de Justiça Substituta

PROMOTORIA REGIONAL DE JEQUIÉ   

7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQUIÉ.
EDITAL 024/2022

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, através de seu representante legal, abaixo-assinado, com atuação na Pro-
motoria de Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de Jequié, no uso das atribuições legais, com fulcro no art. 11 da 
Resolução nº 174/2017 do CNMP, vem, por meio deste Edital, a todos quantos possa interessar, comunicar a prorrogação do 
prazo de conclusão do Procedimento Administrativo nº 608.9.72707/2019,por mais 01 (um) ano, tendo em vista a necessidade 
de acompanhar a situação do adolescente L.G.O.A.
Jequié/BA, 05 de maio de 2022

LUCAS RAMOS DE VASCONCELOS
Promotor de Justiça

PROMOTORIA REGIONAL DE JUAZEIRO   

EDITAL DE ARQUIVAMENTO
IDEA 598.9.180682/2020 
12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUAZEIRO, por intermédio do Promotor de Justiça infrafi rmado, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento no art. 13 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica ao Centro 
de Umbanda Mensageiros da Luz Divina, ao Sr. Olímpio Sobreira Neto e à Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano 
– SEMAURB, bem como a eventuais interessados, o ARQUIVAMENTO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em epígrafe, 
inclusive para eventual interposição de recurso, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser remetido a esta Promotoria de Justiça 
por intermédio do e-mail sp.juazeiro@mpba.mp.br, indicando-se no assunto “APURAR POSSÍVEL POLUIÇÃO SONORA NO 
EXERCÍCIO DE CULTO RELIGIOSO – RECURSO AO ARQUIVAMENTO”. 
Juazeiro-BA, 11 de maio de 2022. 
Alexandre Lamas da Costa
Promotor de Justiça

EDITAL DE PRORROGAÇÃO
ORIGEM: 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUAZEIRO/BA
IDEA Nº 598.9.66506/2018
ÁREA DE ATUAÇÃO: SAÚDE 

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUAZEIRO, pela Promotora de Justiça que subscreve, no uso de suas atribuições le-
gais, em cumprimento ao disposto no art. 9º, da Resolução n° 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e art. 1º, da 
Resolução nº 001/2013, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, 
comunica aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do Inquérito Civil nº 598.9.66506/2018, a fi ndar-se na 
data 24/05/2023, considerando que ainda restam diligências imprescindíveis à elucidação dos fatos.

Juazeiro/BA, 11 de maio de 2022.
RITA DE CÁSSIA RODRIGUES CAXIAS DE SOUZA
Promotora de Justiça
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EDITAL DE ARQUIVAMENTO 
IDEA N.º 598.9.167464/2021
A 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUAZEIRO/BA, por intermédio do Promotor de Justiça infrafi rmado, no uso de suas atri-
buições legais, com fundamento no art. 13 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica a 
todos os eventuais interessados o ARQUIVAMENTO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDEA 598.9.167464/2021, ins-
taurado para apurar privação de acesso aos cartões bancários da idosa SIVIRINA JUSTINA DA SILVA, inclusive para eventual 
interposição de recurso, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser remetido a esta Promotoria de Justiça por intermédio do e-mail 
sp.juazeiro@mpba.mp.br, indicando-se no assunto “IDEA N.º 598.9.167464/2021 - RECURSO AO ARQUIVAMENTO”.

Juazeiro-BA, 11 de maio de 2022.

ALEXANDRE LAMAS DA COSTA
Promotor de Justiça

EDITAL DE PRORROGAÇÃO
Procedimento Investigatório Criminal nº 003.9.256540/2017

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASA NOVA, por intermédio da Promotora de Justiça que abaixo subscreve, no uso de 
suas atribuições legais, e atendendo ao comando do Art. 13 da Resolução nº 181/2017 do Egrégio Conselho Nacional do Minis-
tério Público, COMUNICA aos interessados, em razão de diligências pendentes, imprescindíveis à deliberação procedimental, A 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar de 11.05.2022, dO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓ-
RIO CRIMINAL – IDEA Nº 003.9.256540/2017.

Casa Nova, 11 de maio de 2022.

PATRÍCIA CAMILO CAETANO SILVA
Promotora de Justiça

EDITAL DE PRORROGAÇÃO
Procedimento Investigatório Criminal nº 066.9.51985/2020

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASA NOVA, por intermédio da Promotora de Justiça que abaixo subscreve, no uso de 
suas atribuições legais, e atendendo ao comando do Art. 13 da Resolução nº 181/2017 do Egrégio Conselho Nacional do Minis-
tério Público, COMUNICA aos interessados, em razão de diligências pendentes, imprescindíveis à deliberação procedimental, A 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar de 11.05.2022, dO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓ-
RIO CRIMINAL – IDEA Nº 066.9.51985/2020.

Casa Nova, 11 de maio de 2022.

PATRÍCIA CAMILO CAETANO SILVA
Promotora de Justiça

PROMOTORIA REGIONAL DE PAULO AFONSO   

EDITAL DE INSTAURAÇÃO – IDEA 705.9.128849/2019 

A TERCEIRA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULO AFONSO, por intermédio da Promotora de Justiça que abaixo subscreve, 
no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos art. 8º inciso II, e art. 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP, vem por meio 
deste Edital comunicar, a todos os interessados, a INSTAURAÇÃO de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHA-
MENTO Nº IDEA 705.9.128849/2019, com o objetivo de acompanhar as providências adotadas pela Prefeitura de Paulo Afonso/
BA em relação aos itens I, II, III, XX, XXII, XXIII e XXIV do ID MP 4579404 - Pág. 194 a ID MP 4579404 - Pág. 197. 

Paulo Afonso, 12 de abril de 2022.

Daniele Cochrane Santiago Dantas Cordeiro
Promotora de Justiça - Titular

EDITAL DE ARQUIVAMENTO – IDEA Nº 705.9.163585/2022 

A TERCEIRA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULO AFONSO, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinada, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos do art. 4º, inciso I da Resolução 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público da 
Bahia – CNMP e art. 15, inciso I, da Resolução 11/2022 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da 
Bahia, COMUNICA aos interessados, o arquivamento da Notícia de Fato nº Idea Nº 705.9.163585/2022, que tem por objetivo 
apurar os procedimentos de marcação de consultas, exames e procedimentos médicos no Município de Paulo Afonso/BA.
Paulo Afonso, 29 de abril de 2022.

Marcos David Gaspar Bezerra
Promotor de Justiça – em Substituição
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EDITAL DE INSTAURAÇÃO – IDEA 705.9.95471/2019
A TERCEIRA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULO AFONSO, por intermédio da Promotora de Justiça que abaixo subscre-
ve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos art. 8º inciso II e art. 9º da Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional 
do Ministério Público - CNMP, e art. 51 da Resolução nº 11/2022 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do 
Estado da Bahia, vem por meio deste Edital comunicar, a todos os interessados, a INSTAURAÇÃO de PROCEDIMENTO ADMI-
NISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO Nº IDEA 705.9.95471/2019, com o objetivo de acompanhar os documentos relacionados 
à marcação de consultas com especialistas e exames não realizados nas unidades básicas de saúde, tampouco pelas unidades 
de atendimento à saúde em Paulo Afonso, a fi m de que a população tenha acesso à previsão de atendimento de sua demanda, 
fi la de espera, além de informar como se opera esse agendamento, se mediante presença do cidadão diretamente à Secretaria 
de Saúde ou gestão da própria UBS. 
Paulo Afonso, 30 de abril de 2022.
Daniele Cochrane Santiago Dantas Cordeiro
Promotora de Justiça – Titular

Promotoria Especializada em Meio Ambiente de Paulo Afonso
Inquérito Civil n° 705.9.148612/2022
Área: Meio Ambiente
Objeto: assegurar a proteção do meio ambiente, dos modos de viver e de fazer e o território tradicional da Comunidade de Fundo 
de Pasto de Caldeirãozinho, bem como evitar a possível ocorrência de danos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural e aos 
direitos fundamentais dos povos tradicionais
Data de instauração: 09/05/2022
Investigados: empresa WDA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI
Promotora de Justiça responsável: Luciana Espinheira da Costa Khoury

PROMOTORIA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE DE PAULO AFONSO

RECOMENDAÇÃO Nº 01/2022
IDEA Nº 705.9.148612/2022

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio da Promotora de Justiça em Substituição, que a presente subscre-
ve, no uso das atribuições legais que lhe conferem os artigos 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal nº 8.625/1993; artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar 75/1993, 
combinado com o artigo 80 da Lei 8.625/1993 e o artigo 75, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 11/1996 e art. 80 e segs. 
da Resolução 11/2022 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público da Bahia; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal elevou o Ministério Público à categoria de 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, competindo ao Ministério Público a tutela do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que é direito de todos o acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este um bem de uso co-
mum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao Poder Público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo, nos 
termos do art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção ao meio 
ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, bem como preservar as fl orestas, a fauna e a fl ora nos termos do 
art. 23, incisos VI e VII da Lei Maior;

CONSIDERANDO que a Lei Federal n.º 6.938/1981, em seu art. 3º, prevê que entende-se por poluição, a degradação da qua-
lidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as 
condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos;

CONSIDERANDO que em nome dos Princípios da Prevenção, da Precaução e da Responsabilidade Ambiental, incumbe ao 
Poder Público e à coletividade defender, preservar e conservar o meio ambiente, para evitar a ocorrência de danos ambientais 
ou para minimizar impactos, em consonância com o disposto no art. 2º da Lei Estadual n.º 10.431/2006;

CONSIDERANDO que a Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia tem por objetivo, dentre 
outros, conforme disposição do art. 3º, da Lei Estadual n.º 10.431/2006, compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com 
a garantia da qualidade de vida das pessoas, do meio ambiente e do equilíbrio ecológico e da proteção do sistema climático (II), 
bem como, garantir a repartição de benefícios pelo uso da biodiversidade e promover a inclusão social e geração de renda (IX);

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público da Bahia as atribuições previstas no art. 267, VI, da Lei Complementar 
nº 11, de 18 de janeiro de 1996, devendo assim atuar na defesa dos interesses difusos e coletivos, devendo haver atuação das 
Promotorias de Justiças Regionais Especializadas em Meio Ambiente na defesa do patrimônio cultural e na proteção dos Povos 
e Comunidades Tradicionais, conforme previsto na Resolução n.º 008, de 09 de setembro de 2013, do Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia;
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 CONSIDERANDO que o Decreto 6040/2007 que dispõe sobre a Política Nacional de Povos e Comunidade Tradicionais prevê 
em seu art. 3º, inciso I o conceito desses grupos culturalmente diferenciados, como sendo “grupos culturalmente diferenciados 
e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inova-
ções e práticas gerados e transmitidos pela tradição”; 

CONSIDERANDO que os Povos e Comunidade Tradicionais historicamente adotam um modo de ser e de viver nas terras e 
territórios que ocupam que possibilita a preservação socioambiental, garantindo-se assim exploração dos recursos disponíveis 
baseada no desenvolvimento sustentável que por sua vez resulta em um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e, com as 
suas práticas trazem benefícios para o ambiente e para a população em geral;

CONSIDERANDO que, para assegurar os modos de viver dos Povos e Comunidades Tradicionais é necessário garantir a per-
manência em seus territórios historicamente ocupados, considerando o conceito de territórios tradicionais delineado no art. 3º, 
inciso II, do Decreto 6040/2007: “os espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades 
tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e 
quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts.231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias e demais regulamentações”; 

CONSIDERANDO que proteger e assegurar os territórios dos Povos e Comunidades Tradicionais ao tempo em que se constitui 
em um direito para os mesmos, repercute diretamente na defesa de interesses difusos e coletivos, dos quais, destacam-se a ma-
nutenção do equilíbrio ecológico socioambiental e do patrimônio cultural, que gozam de farta proteção normativa constitucional 
e infraconstitucional;

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no artigo 6º, a, da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Traba-
lho, aprovada pelo Congresso Nacional em 2002 e ratifi cada pelo Decreto Presidencial nº 5.051/2004 de que os Povos e Comuni-
dades Tradicionais devem ser Consultados diante de qualquer empreendimento que vá potencialmente impactar o seu território;

CONSIDERANDO o entendimento dos tribunais pátrios tem sido no sentido de cobrar a Consulta Prévia e Informada para os 
povos tradicionais, destacando como ilustração julgado do TRF-1 o seguinte: 

“[...] consoante entendimento da instância superior ao interpretar o disposto na Convenção OIT n. 169, deve a Administração 
adotar as seguintes medidas no curso do procedimento de consulta livre, prévia e informada: As exigências fundamentais que 
a consulta instalada pelo Estado deve observar: 1) a oitiva da comunidade envolvida prévia, anterior à autorização do empre-
endimento; 2) os interlocutores da população indígena ou tribal que será afetada precisam ter legitimidade; 3) exige-se que se 
proceda a uma pré-consulta sobre o processo de consulta, tendo em vista a escolha dos interlocutores legitimados, o processo 
adequado, a duração da consulta, o local da oitiva, em cada caso, etc; 4) a informação quanto ao procedimento também deve 
ser prévia, completa e independente, segundo o princípio da boa-fé; 5) o resultado da participação, opinião, sugestões quanto 
as medidas, ações mitigadoras e reparadoras dos danos causados com o empreendimento será refl etida na decisão do Estado. 
(Grifo nosso)
Tribunal Regional Federal da 1ª Região TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (AG): AI 0057850-85.2016.4.01.0000 - Rel. e Voto 
– Menção a voto proferido pela Desembargadora Federal SELENE ALMEIDA na EDAC 0000709-88.2006.4.01.3903 / PA, Rel. 
DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.316 de 27/08/2012)

 CONSIDERANDO, nos termos do art. 171 da Constituição do Estado da Bahia, que são princípios e objetivos fundamentais da 
política agrícola e fundiária do Estado da Bahia a dignidade da pessoa humana; a valorização e proteção do trabalho, manifesta-
das pelo cultivo e pela exploração econômica e racional da terra, reconhecendo-se ao trabalhador e à sua família os frutos de seu 
trabalho; a garantia do acesso à propriedade da terra a trabalhadores que dela dependem para a sua existência ou subsistência 
e de suas famílias, como exigência da realização da ordem social; a modernização da estrutura fundiária, em busca da solução 
pacífi ca dos confl itos, do equilíbrio econômico-social e da estabilidade do regime democrático, com a erradicação das desigual-
dades e; a função social da propriedade;

CONSIDERANDO que a Constituição do Estado da Bahia reconhece de forma expressa as Comunidades de Fundo e Fecho de 
Pasto nesta condição de Povos Tradicionais, cabe compreender a sua forma de viver: “Fundo de Pasto como um jeito tipicamen-
te nordestino de ocupar e utilizar as terras. São organizações comunitárias, nas quais a maioria é parente ou compadre que se 
dedicam à criação de pequeno porte e algumas cabeças de gado. As terras de Fundo de Pasto não são cercadas, mas abertas e 
comunitárias os limites são defi nidos pelo uso tradicional da comunidade, ou variantes na vegetação. No tempo seco, os animais 
soltos buscam comida e água a distâncias grandes. Essas áreas são conhecidas como Fundo de Pasto, solta, a Caatinga, a 
chapada ou as terras devolutas” (CPT, 1999 apud GEOGRAFAR, 2010).

CONSIDERANDO que posteriormente adveio a Lei estadual 12.910/2013 a regulamentar a Constituição Estadual quanto às 
Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto;

CONSIDERANDO que a estimativa de início da posse comunitária do local onde a comunidade se encontra remete aos anos de 
1838-1839, tendo iniciado com a chegada do Sr. Vicente Ferreira, e que segundo o Geógrafo Denílson Moreira de Alcântara em 
sua dissertação de mestrado:

“A formação da Fazenda Caldeirãozinho enquanto realidade contemporânea é fruto de um processo histórico de territorialização 
de grupos tradicionais de origem vaqueira, que possui um modo de vida camponês específi co, regulado pelo direito do costume 
e pelos laços de parentesco. A relação de parentesco (formado pelo laço de sangue) garantiu o acesso à terra de parte deste 
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grupo social que a recebeu enquanto herança. A outra parte conseguiu acesso à terra através de laços de aliança, construído 
pelo trabalho. Foi na relação com a terra, no trabalho e na formação da família ampliada que possibilitou a formulação de unidade 
social especializada.”
ALCANTARA, Denilson Moreira de. Entre a forma espacial e a Racionalidade jurídica: Comunidade de Fundo de Pasto da Fazen-
da Caldeirãozinho – Uauá /BA Dissertação (Mestrado) - Pós-Graduação em Geografi a, Universidade Federal da Bahia, Instituto 
de Geociências, Salvador, 2011, p. 224.

CONSIDERANDO que os integrantes da comunidade se autorreconhecem como pertencentes às Comunidades Tradicionais 
de Fundo de Pasto, nos termos da Convenção nº 169 da OIT, do Decreto nº 6.040/2007 e da Lei 12.910/2013, bem como que 
já possuem, desde 10/11/2015, Certidão de Autorreconhecimento expedida pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial 
(SEPROMI), e que o referido grupo social consta incluído no cadastro das comunidades de fundo de pasto da Bahia conforme o 
ID MP 6589257 - Pág. 1 e, além disso, tramitam na Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA) processos administrativos 
para efetivar a regularização fundiária da Comunidade Tradicional de Fundo de Pasto Caldeirãozinho, tombados sob os números 
383.757-2 e 309.387-7.

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 14.024, de 06 de junho de 2012 em seu artigo 142-C impõe a exigência de prévio 
Licenciamento Ambiental para as atividades de pesquisa mineral que interfi ram em terras de comunidades tradicionais e, em 
consulta pública ao site do Sistema Estadual de Informações Ambientais de Recursos Hídricos – SEIA, realizada em 07/05/2022, 
não foi possível localizar qualquer solicitação vinculada ao CNPJ 36.951.529/0001-38 da WDA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFI-
CANTES EIRELI;

CONSIDERANDO que a Comunidade Tradicional de Fundo de Pasto de Caldeirãozinho mantém intrínseca relação com o ecos-
sistema das áreas que integram o seu território, de modo que a manutenção do bioma caatinga preservado é de vital importância 
para a referida comunidade, sobretudo devido ao modo de vida tradicional por eles adotado, e eventuais intervenções a exemplo 
de mineração implicam diretamente em suas atividades produtivas de criação de animais e extração de frutos e raízes;

CONSIDERANDO que a realização de pesquisas de lavra mineral pressupõe a realização de perfurações no solo com a utili-
zação de sondas o que requer a abertura de estradas de acesso, bem como a criação de locais para a instalação das sondas 
e da estrutura de apoio o que acaba por demandar a supressão da vegetação local levando à necessidade da solicitação de 
Autorização de Supressão de Vegetação;

CONSIDERANDO que de acordo com o art. 13 a portaria INEMA nº 11.292 de 13 fevereiro de 2016 os empreendimentos que, em 
razão de sua natureza ou porte não estão sujeitos ao licenciamento Ambiental à luz do regulamento da Lei 10.431/06 aprovado 
pelo Decreto 14.024/2012, não estão eximidos de solicitar ao Órgão Ambiental do Estado a Autorização de Supressão de Vege-
tação – ASV, outorga para direito de uso de recursos hídricos e autorizações de uso e manejo de fauna silvestre;

CONSIDERANDO que de acordo com o art. 102, I, alínea c, da Lei da Política Estadual do Meio Ambiente - Lei nº 10.431/2006, 
é vedado o corte, a supressão ou a exploração de espécies vegetais naturais as quais são necessárias à subsistência das po-
pulações extrativistas;

 CONSIDERANDO que a Comunidade de Fundo de Pasto de Caldeirãozinho, através da Associação Comunitária e Agropastoril 
da Fazenda Caldeirãozinho, localizada no município de Uauá, apresentou Representação a esta Promotoria de Justiça, infor-
mando ter sido procurada por representantes da empresa WDA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI, por três vezes 
com o intento de solicitar autorização para a realização de atividades de mineração no território; 

CONSIDERANDO o teor das informações prestadas ao Parquet, na reunião realizada no dia 07/04/2022 através de video-
conferência, presentes representantes da Comunidade e do IRPAA, no sentido de que houve uma reunião entre a empresa e 
comunidade, quando enfatizaram o desinteresse em qualquer intervenção na localidade, afi rmando ainda que a comunidade 
está bastante apreensiva e com receio de que a empresa realize uma tentativa de entrada no território, bem como que busque 
individualmente as famílias não respeitando a vida em coletividade;

CONSIDERANDO que a os fatos supracitados tendem a resultar em impactos negativos na comunidade de Fundo de Pasto 
de Caldeirãozinho seja no seu modo de viver e de fazer, seja na sua capacidade de viver em harmonia com as suas práticas 
tradicionais, assim como podem se desdobrar em confl itos de grau mais elevado, e com impactos para o meio ambiente; assim, 
RESOLVE, a teor das disposições supracitadas,

RECOMENDAR 

A WDA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.951.529/0001-38 no sentido de que:

Se abstenha de realizar qualquer atividade, seja de pesquisa, seja de lavra mineral na localidade da Comunidade Tradicional 
de Fundo de Pasto de Caldeirãozinho sem realizar Consulta Prévia e Informada, nos moldes da Convenção OIT 169, vez que, 
conforme demonstrado, trata-se de local historicamente ocupado pela comunidade tradicional reconhecido pela Secretaria de 
Promoção da Igualdade Racial – SEPROMI, e com processos administrativos para efetivar a regularização fundiária em curso 
junto a Coordenação de Desenvolvimento Agrário – CDA;
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 Se abstenha de empreender quaisquer tratativas para estudos e instalação do empreendimento de forma isolada com morado-
res, ou pequenos grupos de moradores, devendo manter tratativas única e tão somente com os representantes da Associação 
Comunitária Agropastoril da Fazenda Caldeirãozinho, tendo em vista que se trata de uma comunidade tradicional que vive de 
modo coletivo.

São os termos da Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia e o seu descumprimento ensejará a 
adoção das providências judiciais cabíveis.

Paulo Afonso – BA, 09 de maio de 2022.

Luciana Espinheira da Costa Khoury
Promotora de Justiça
Promotoria de Justiça Regional Ambiental 

EDITAL DE INSTAURAÇÃO – IDEA 705.9.239574/2020 
A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULO AFONSO, por intermédio da Promotora de Justiça que abaixo subscreve, no uso de 
suas atribuições legais, com fulcro no art. 9º da Resolução n° 174/2017 do CNMP, vem por meio deste Edital comunicar, a todos 
os interessados, a INSTAURAÇÃO de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº IDEA 705.9.239574/2020, com o objetivo de 
acompanhar das providências adotadas pela Prefeitura de Paulo Afonso em relação a existência de suposta construção irregular 
em imóvel particular, com notícia de afetação da estrutura do imóvel, fato ocorrido em Paulo Afonso/BA. 
Paulo Afonso, 11 de abril de 2022.
Daniele Cochrane Santiago Dantas Cordeiro
Promotora de Justiça - Titular

PROMOTORIA REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS   

Área: PESSOA COM DEFICIÊNCIA
A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, por intermédio da Promotora de Justiça que abaixo subs-
creve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério 
Público, à vista da imprescindibilidade de realização de outras diligências, COMUNICA aos interessados a PRORROGAÇÃO do 
prazo de conclusão do Procedimento Administrativo nº: 600.9.85477/2021, por mais 1 (um) ano, em razão da necessidade de re-
alização de novas diligências com o intuito de apurar a situação do defi ciente AGENOR ANDRADE BARRETO, a fi m de verifi car 
a existência de violação de direitos, obtendo-se, assim, os subsídios necessários a embasar a adoção de futuras providências 
judiciais ou extrajudiciais. 
Santo Antônio de Jesus, 26 de abril de 2022.
Danúbia Catarina Oliveira Bitencourt
Promotora de Justiça

Área: MEIO AMBIENTE
A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, por intermédio do Promotor de Justiça que 
abaixo subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferida pelo art. 129, III, da CF, c/c art. 72, IV da Lei 
Complementar Estadual nº 11/96, c/c art. 21 da Resolução nº 006/2009 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça 
e da Resolução nº 23/2007 do CNMP, vem por meio deste Edital, a todos quantos possa interessar, comunicar a INSTAURAÇÃO 
do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº. 600.9.370685/2021, visando apurar suposta descarga de madeira supostamente 
ilegal (ingá, jaqueira, cambotá, entre outros tipos) que ocorre ocasionalmente, quase mensalmente, pela noite, por volta das 
18:00h, 19:00h, na Padaria Bom Jesus, Dom Macedo Costa/BA. 
Santo Antônio de Jesus, 11 de maio de 2022.
Felipe Otaviano Ranauro
Promotor de Justiça

PROMOTORIA REGIONAL DE SEABRA   

EDITAL 040/2022

ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LENÇÓIS, por intermédio do Promotor de Justiça que este subscreve, no uso de suas atri-
buições legais, especifi camente a estabelecida pelos artigos 10 da Res. CNMP 23/2007 e 9º da Lei 7347/85, CIENTIFICA os 
interessados, acerca da PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato n° 152.9.143558/2017, dispensado prazo de 10 
(dez) dias para que eventual interessado interponha recurso contra este arquivamento na secretaria deste órgão ou via o en-
dereço eletrônico lencois@mpba.mp.br, conforme determina o art. 16º, §1º, da Resolução nº11/2022 do Conselho Nacional do 
Ministério Público. 

Lençóis-BA, 11 de Maio de 2022

Guilherme Abrante Cardoso de Moraes
Promotor de Justiça em Substituição
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EDITAL 041/2022

ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LENÇÓIS, por intermédio do Promotor de Justiça que este subscreve, no uso de suas atri-
buições legais, especifi camente a estabelecida pelos artigos 10 da Res. CNMP 23/2007 e 9º da Lei 7347/85, CIENTIFICA os 
interessados, acerca da PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO do Procedimento Administrativo n° 152.9.90822/2019, dispensado 
prazo de 10 (dez) dias para que eventual interessado interponha recurso contra este arquivamento na secretaria deste órgão ou 
via o endereço eletrônico lencois@mpba.mp.br. 

Lençóis -BA, 11 de Maio de 2022

Guilherme Abrante Cardoso de Moraes
Promotor de Justiça em Substituição

EDITAL 040/2022

ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LENÇÓIS, por intermédio do Promotor de Justiça que este subscreve, no uso de suas atri-
buições legais, especifi camente a estabelecida pelos artigos 10 da Res. CNMP 23/2007 e 9º da Lei 7347/85, CIENTIFICA os 
interessados, acerca da PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato n° 152.9.143558/2017, dispensado prazo de 10 
(dez) dias para que eventual interessado interponha recurso contra este arquivamento na secretaria deste órgão ou via o en-
dereço eletrônico lencois@mpba.mp.br, conforme determina o art. 16º, §1º, da Resolução nº11/2022 do Conselho Nacional do 
Ministério Público. 

Lençóis-BA, 11 de Maio de 2022

Guilherme Abrante Cardoso de Moraes
Promotor de Justiça em Substituição

EDITAL 041/2022

ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LENÇÓIS, por intermédio do Promotor de Justiça que este subscreve, no uso de suas atri-
buições legais, especifi camente a estabelecida pelos artigos 10 da Res. CNMP 23/2007 e 9º da Lei 7347/85, CIENTIFICA os 
interessados, acerca da PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO do Procedimento Administrativo n° 152.9.90822/2019, dispensado 
prazo de 10 (dez) dias para que eventual interessado interponha recurso contra este arquivamento na secretaria deste órgão ou 
via o endereço eletrônico lencois@mpba.mp.br. 

Lençóis -BA, 11 de Maio de 2022

Guilherme Abrante Cardoso de Moraes
Promotor de Justiça em Substituição

PROMOTORIA REGIONAL DE SERRINHA   

2ª Promotoria de Justiça de Serrinha 
IDEA 712.9.168517/2022 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça subscritora, com fundamento no 
artigo 129, II, da Constituição Federal, na Lei Federal 8.625/93 e no artigo 8º da Resolução 174/2017 do CNMP, resolve con-
verter a Notícia de Fato em Procedimento Administrativo tombado no IDEA sob o nº 712.9.168517/2022, instaurada para apurar 
situação  de risco do idoso José Ramos Ferreira de Oliveira, diante de relatos de que o mesmo está sendo negligenciado pela 
instituição de longa permanência intitulado “Lar de Neuza”. 
Serrinha, 05 de maio de 2022. 
SEVERINA PATRÍCIA FERNANDES 
Promotora de Justiça 

4ª Promotoria de Serrinha
IDEA nº 712.9.269292021
A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SERRINHA, por intermédio da Promotora de Justiça no exercício de substituição, que a 
este subscreve, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 3º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público, vem por meio deste Edital, a todos quantos possa interessar, comunicar a prorrogação do prazo de conclusão 
da Notícia de Fato IDEA nº 712.9.269292021, por mais 90 (noventa) dias.
Serrinha, 11 de maio de 2022.
Andréa Ariadna Santos Correia
Promotora de Justiça no exercício de substituição
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COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARACI, por intermédio da Promotora de Justiça em Substituição, que a este subscreve, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos art. 4º, parágrafo 4º, inciso I, da Resolução nº 174/17, do Conselho Nacional do 
Ministério Público, comunica a todos quantos possam interessar, que foi promovido o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato 
015.9.161115/2022, instaurada a partir do atendimento à Sra. Raimunda Oliveira do Nascimento, que noticiou fatos criminosos 
(invasão de domicílio e crimes contra a honra).
Araci/Ba, 10 de maio de 2022
Severina Patrícia Fernandes
Promotora de Justiça em Substituição

Edital de Arquivamento
A Promotoria de Justiça de Retirolândia/BA, por intermédio da Promotora de Justiça que este subscreve, no uso de suas atribui-
ções legais, nos termos do artigo 4º, inciso primeiro, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, e do 
artigo 15, inciso segundo, da Resolução nº 11/2022 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Pú-
blico do Estado da Bahia, comunica, aos interessados, através deste Edital, que foi PROMOVIDO O ARQUIVAMENTO da Notícia 
de Fato nº 242.9.9308/2022, concernente à denúncia anônima e a abaixo-assinado dirigidos a esta Promotoria de Justiça, que 
foram cadastrados como Notícia de Fato e os quais relatavam que uma pocilga pertencente a Ecrivaldo Silva Lima, localizada 
na Fazenda Muriçoca, BA 120, Retirolândia/BA, inobstante a construção de uma fossa séptica após notifi cação do Município de 
Retirolândia/BA, ainda estaria com condições higiênico-sanitárias inapropriadas.
Retirolândia, 11 de maio de 2022.
Grace Inaura da Anunciação Melo
Promotora de Justiça em substituição

EDITAL Nº 03/2022

O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio da Promotoria de Justiça de Santaluz/BA, cuja titular subscreve, no 
uso de suas atribuições legais, de acordo com a Resolução nº 174/17, do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica o 
ARQUIVAMENTO das Notícias de Fato listadas abaixo:

NOTÍCIA DE FATO ASSUNTO PARTE INTERESSADA FUNDAMENTO LEGAL

269.9.119290/2019 Dir. Criança e do Adolescente > Seção Cível > 
Medidas de Proteção > Inclusão em programa 
de auxílio à família

ELIENE PEREIRA DOS 
SANTOS

Art. 4º, I, Res. 174/2017

269.9.274476/2021 DIREITO PENAL > Crime / Contravenção con-
tra Criança / Adolescente (10950) 

CONSELHO TUTELAR Art. 4º, I, Res. 174/2017

269.9.276477/2021 DIREITO CIVIL > Família > Curatela > Nome-
ação (12245) 

ROSIMEIRE LOPES 
DUARTE

Art. 4º , I, Res. 174/2017

269.9.276446/2021 DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
> Seção Cível > Medidas de proteção > Outras 
medidas de proteção (12005) 

JACIARA SANTOS 
VIEIRA

Art. 4º, III, Res. 174/2017

Após transcorrido o prazo de 10 (dez) dias da publicação deste edital, no mural da Promotoria de Justiça de Santaluz, a Notícia 
de Fato epigrafada terá baixa no sistema e em arquivo local.
Santaluz/BA, 11 de maio de 2022.
Letícia Campos Baird
Promotora de Justiça

PROMOTORIA REGIONAL DE SIMÕES FILHO   

EDITAL nº 046/2022 – PESSOA COM DEFICIÊNCIA
A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANDEIAS/BA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 11 da Resolução 
nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, vem por meio deste Edital, a todos quanto possa interessar, comuni-
car a PRORROGAÇÃO, pelo prazo de 1(um) ano, do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO registrado no IDEA sob o número 
696.9.78690/2020, que tem por objeto notícia apresentada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social 
de Candeias (SEDAS), referente ao usuário do Centro POP L.S.M..
Candeias/BA, 11 de maio de 2022.
Cecília Carvalho Marins Dourado
Promotora de Justiça

Instauração de Procedimento Administrativo
Portaria: 13/2022
Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Candeias
Área: Infância e juventude
IDEA nº 696.9.1842/2022
Interessados(as): P.R.B.S.
Candeias, 09/05/2022
Bruna Gelis Fittipaldi
Promotora de Justiça
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PROMOTORIA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS   

ORIGEM: 6ª Promotoria de Justiça de Teixeira de Freitas/BA.
CLASSE: Procedimento Administrativo de acompanhamento de TAC (910030).
 ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE > Pública > Vigilância Sanitária e Epidemiológica (12519).
A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TEIXEIRA DE FREITAS, por intermédio do Promotor de Justiça infrafi rmado, no uso de 
suas atribuições legais, comunica aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do Procedimento Administrativo 
nº 708.9.14211/2021, instaurado para acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado 
entre o Município de Teixeira de Freitas e a academia Paulo Murilo Alves dos Santos, pelo período de 01 (um) ano, em razão da 
necessidade imprescindível de diligência(s). 
Teixeira de Freitas, 29 de abril de 2022. 
JOÃO BATISTA MADEIRO NETO
Promotor de Justiça

ORIGEM: 7ª Promotoria de Justiça de Teixeira de Freitas/BA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - Nº IDEA: 708.9.151303/2022
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO > Servidor Público Civil > Processo 
Administrativo Disciplinar ou Sindicância > Apuração de Irregularidade no Serviço Público (12589).
A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TEIXEIRA DE FREITAS, por meio do Promotor de Justiça que subscreve, no uso de suas 
atribuições legais, comunica aos interessados a INSTAURAÇÃO do Procedimento Administrativo nº 708.9.151303/2022 com 
a fi nalidade de acompanhar e fi scalizar a prestação do serviço público de saúde pelo município de Teixeira de Freitas-BA, no 
Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), notadamente a reforma da estrutura física das enfermarias do nosocômio, em 
especial quanto a infi ltrações, ventilação e climatização, sobretudo das unidades 9, 10, 13 e 14.
Teixeira de Freitas-BA, 19 de abril de 2022.
MOISÉS GUARNIERI DOS SANTOS 
Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça de Nova Viçosa.
CLASSE: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO > Atos Administrativos > Improbidade 
Administrativa > Violação aos Princípios Administrativos (10014)
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – Nº IDEA: 201.9.168322/2020.
OBJETO: Acompanhar e fi scalizar o Colégio Vera Cruz, situado no Posto da Mata, no Município de Nova Viçosa/BA, no que tange 
às condições da estrutura física, salubridade, acessibilidade e segurança.
INVESTIGADOS: Município de Nova Viçosa/BA
ENQUADRAMENTO JURÍDICO: Artigos 205º, 206º, inciso VI, art. 208, inciso III, e
212, §3ª da Constituição e a Lei 13.146/2015.
ORIGEM: Notícia de Fato formulada por Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Redes Públicas Municipais e Estaduais 
do Ensino (APLB).
De Salvador/BA para Nova Viçosa/BA, 24 de fevereiro de 2021. 
THELMA LEAL DE OLIVEIRA 
Promotora de Justiça Designada UAAF – Ato 0554/2020 

ORIGEM: 7ª Promotoria de Justiça de Teixeira de Freitas/BA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - Nº IDEA: 708.9.151301/2022
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO > Serviços > Saúde > Tratamento Mé-
dico-Hospitalar > Internação (900157); DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO > Serviços 
> Saúde > Tratamento Médico-Hospitalar > Atendimento/Tratamento ambulatorial (930413)
A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TEIXEIRA DE FREITAS, por meio do Promotor de Justiça que subscreve, no uso de suas 
atribuições legais, comunica aos interessados a INSTAURAÇÃO do Procedimento Administrativo nº 708.9.151301/2022 com 
a fi nalidade de acompanhar e fi scalizar a prestação do serviço público de saúde pelo município de Teixeira de Freitas-BA, no 
Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), notadamente a prestação de serviço por quantitativo adequado de técnicos de 
enfermagem para trabalhar na referida unidade de saúde. 
Teixeira de Freitas-BA, 04 de maio de 2022.
MOISÉS GUARNIERI DOS SANTOS
Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça de Nova Viçosa-BA.
CLASSE: Procedimento Administrativo
ASSUNTO: .DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO > Serviços > Saúde > Tratamento 
Médico-Hospitalar > Atendimento/Tratamento ambulatorial (930413) 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - Nº IDEA: 201.9.167278/2020
OBJETO: Acompanhar/apurar situação de vulnerabilidade envolvendo a criança B.O.L.S., tendo em vista possível violação ao 
direito à saúde, consistente na negativa de procedimento cirúrgico Adenoidectomia com Timpanotomia por parte do Município 
de Nova Viçosa/BA. 
INTERESSADO: A sociedade.
ENQUADRAMENTO JURÍDICO:Artigos 196 a 200 da CF, art. 4º e 7º da Lei 8.069/1990 (ECA), e Lei nº 8.080/90. 
De Salvador/BA para Nova Viçosa/BA, 23 de fevereiro de 2021.
THELMA LEAL DE OLIVEIRA
Promotora de Justiça Designada 
UAAF, ato nº 0554/2020
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Promotoria de Justiça de Nova Viçosa-BA.
CLASSE: Procedimento Administrativo
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO > Atos Administrativos > Improbidade 
Administrativa > Violação aos Princípios Administrativos .
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - Nº IDEA: 201.9.167283/2020
OBJETO: Efetuar o cumprimento de carta precatória expedida pelo Ministério Público de Minas Gerais, que instruirá o Inquérito 
Civil nº MP/MG 0443.16.000441-4.
INTERESSADOS: A sociedade.
ENQUADRAMENTO JURÍDICO: Art.8, incivo IV da Resolução 174 do CNMP
ORIGEM: MP/MG
De Salvador/BA para Nova Viçosa/BA, 24 de fevereiro de 2021.
THELMA LEAL DE OLIVEIRA
Promotora de Justiça Designada 
UAAF, ato nº 0554/2020

EDITAL n° 037/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE, DE ÂMBITO REGIONAL, COM SEDE EM TEIXEIRA DE 
FREITAS, pelo Promotor de Justiça abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 10, §1°, da Resolução 
n° 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e do art. 26, § 1º e § 5º, da Resolução nº 006/2009 do Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado da Bahia, comunica aos interessados que a Notícia de Fato n° 
003.0.66096/2011, que versa sobre supostas Irregularidades ambientais na Fazenda HD, foi ARQUIVADA. No ensejo, conforme 
o art. 4º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, cientifi co os interessados do direito de recorrer, 
no prazo de 10 (dez) dias, nos, termos do parágrafo terceiro do dispositivo em questão, o recurso será protocolado na secretaria 
do Órgão que arquivou a Notícia de fato, que deverá ser remetida no prazo de 03 (três) dias ao Conselho Superior do Ministério 
público ou Câmara de Coordenação e Revisão respectiva para apreciação, caso não haja reconsideração.
Teixeira de Freitas, 10 de maio de 2022.
Fábio Fernandes Corrêa
 Promotor de Justiça

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE DE TEIXEIRA DE FREITAS - NUMA 
- COSTA DAS BALEIAS.
Área: Meio Ambiente.
Inquérito Civil nº 708.9.108647/2022 – Portaria 20/2022.
Objeto: Esclarecer fatos que chegam ao seu conhecimento, por meio de representação de Isnaldo Pereira da Silva sobre cons-
trução irregular de barramento em imóvel rural, situado em Itanhém, pertencente a Newton Moreira da Silva. 
Data de Instauração: 07 de maio de 2022.
Investigado(s): Newton Moreira da Silva
Fábio Fernandes Corrêa
Promotor de Justiça

Edital nº 029/2022
 Procedimento Administrativo - IDEA nº 723.9.41525/2020
A 2ª Promotoria de Justiça de Itamaraju, por meio da Promotora de Justiça in fi ne, no uso de suas atribuições legais, NOTIFICA os 
interessados para que tenham ciência do ARQUIVAMENTO lançado no Procedimento Administrativo - IDEA nº 723.9.41525/2020.
Itamaraju/BA, 10 de maio de 2022
Mariana Araújo Libório
Promotora de Justiça

ORIGEM: 7ª Promotoria de Teixeira de Freitas.
CLASSE: Inquérito Civil - PRORROGAÇÃO
A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TEIXEIRA DE FREITAS, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos dos arts. 129, III da CF, art. 8º, § 1º da Lei 7.347/85, art. 26 da Lei Federal 8625/93, e 
da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e Resolução nº 11/2022 do Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores de Justiça, comunica aos interessados a PRORROGAÇÃO do Inquérito Civil nº 708.9.125137/2020:
 Teixeira de Freitas/BA, 02 de maio de 2022.
Moisés Guarnieri dos Santos 
Promotor de Justiça

EDITAL Nº 52/2022
PRORROGAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL
Promotora de Justiça: Caroline Maronita Stange
Nº IDEA: 003.9156146/2019
Objeto do Procedimento: Apurar suposto ato de improbidade administrativa ocorrido na gestão do Ex. Prefeito do Município de 
Mucuri/BA, Sr. José Carlos Simões, consistente em apresentação de projeto de lei complementar que concede isenções fi scais 
ilegais para benefi ciar contribuinte específi co. 
Representante: Carlos Robson Rodrigues da Silva
Investigado: José Carlos Simões
Data da Prorrogação: 06/04/2022
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EDITAL Nº 53/2022
PRORROGAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL
Promotora de Justiça: Caroline Maronita Stange
Nº IDEA: 185.0.221467/2015
Objeto do Procedimento: Apuração de eventual aumento abusivo de preços de combustíveis.
Interessado: Os consumidores.
Investigado: Rede CNA, Auto Posto 3D. 
Data da Prorrogação: 30/03/2022

EDITAL Nº 54/2022
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL
Promotora de Justiça: Caroline Maronita Stange
Nº IDEA: 003.9.24238-2021
Objeto do Procedimento: Apurar supostas irregularidades na prestação de contas do exercício fi nanceiro de 2018, na gestão do 
Sr. José Carlos Simões, Prefeito de Mucuri/BA, à época. 
Investigado: Sr. José Carlos Simões 
Origem: Processo Tribunal de Contas dos Municípios nº 05013e19 
Data da Instauração: 09/04/2022

EDITAL Nº 55/2022
PRORROGAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL
Promotora de Justiça: Caroline Maronita Stange
Nº IDEA: 003.0.215835/2015
Objeto do Procedimento: Apurar supostos atos de Improbidade Administrativa, consistentes na ausência de apresentação de 
preços e valores do mercado, bem como suposta ausência de dotação orçamentária para realização do certame licitatório, refe-
rentes aos pregões presenciais 002/2013 e 013/2013, em 2013. 
Origem: Termo de ocorrência nº 73085/2014 do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.
Investigado: Ex Gestor Paulo Alexandre Matos Griff o (fi m do vínculo em 31/12/2016). 
Data da Prorrogação: 06/04/2022

EDITAL Nº 56/2022
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Promotora de Justiça: Caroline Maronita Stange
Nº IDEA: 185.9.53929/2018
Objeto do Procedimento: Acompanhar a situação de vulnerabilidade de DAMIANA JUVENTINO GAMA, pessoa com defi ciência. 
Interessado: Damiana Juventino Gama 
Origem: Ofício oriundo do CREAS 
Data da Instauração: 02/05/2022

EDITAL Nº 57/2022
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Promotora de Justiça: Livia Avance Rocha
Nº IDEA: 185.0.175916/2016
Objeto do Procedimento: acompanhar e fi scalizar a apuração das supostas agressões sofridas por Ivan da Paixão e Pedro Paulo 
Dessa Ribeiro. 
Investigados: Policiais Militares da Bahia
Data da Instauração: 19/04/2022

Promotoria de Justiça de Nova Viçosa-BA.
CLASSE: Promoção de Arquivamento
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO > Serviços > Saúde > Tratamento Mé-
dico-Hospitalar > Atendimento/Tratamento ambulatorial (930413) 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - Nº IDEA: 201.9.167133/2020
OBJETO: Ausência de lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público.
ENQUADRAMENTO JURÍDICO: artigos 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017, do CNMP. 
ORIGEM: Notícias de Fato formulada pela Sra. Heloisa de Jesus Ferreira.
De Salvador/BA para Nova Viçosa/BA, 23 de fevereiro de 2021.
THELMA LEAL DE OLIVEIRA
Promotora de Justiça Designada 
UAAF, ato nº 0554/2020

Promotoria de Justiça de Nova Viçosa-BA.
CLASSE: Promoção de Arquivamento
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO > Concurso Público / Edital > Concurso 
para servidor (11909) 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - Nº IDEA: 201.9.173670/2020
OBJETO: Apurar suposto ato de improbidade administrativa praticado na gestão do Município de Nova ViçosaBA, em decor-
rência de contratação de candidatos aprovados em processo seletivo simplifi cado, realizado no ano de 2011, em preterição aos 
candidatos que já estavam aprovados em concurso realizado no ano de 2010, quando este ainda estava vigente. 
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ENQUADRAMENTO JURÍDICO: art. 4º, I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP e arts. 5º e 6º da Resolução nº 006/2009 do 
Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia. 
ORIGEM: Notícia de Fato formulada pela Fernanda Cajaiba Rocha de Paula.
De Salvador/BA para Nova Viçosa/BA, 26 de fevereiro de 2021.
THELMA LEAL DE OLIVEIRA
Promotora de Justiça Designada 
UAAF, ato nº 0554/2020

Promotoria Regional de Justiça de Teixeira de Freitas-BA.
CLASSE: Procedimento Administrativo
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO > Atos Administrativos > Fiscalização 
> Inspeção (11948) 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - Nº IDEA: 708.9.151856/2022
OBJETO: Acompanhar e fi scalizar a prestação do serviço público de saúde pelo Município de Teixeira de Freitas, na Unidade 
Municipal Materno Infantil (UMMI), notadamente a reforma e ampliação da sua estrutura física.
INTERESSADOS: A sociedade.
ENQUADRAMENTO JURÍDICO: Resolução nº 174/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público, em seu artigo 8º, inciso II.
ORIGEM : 7ª Promotoria de Justiça de Teixeira de Freitas-BA
Moisés Guarnieri dos Santos
Promotor de Justiça.

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VIÇOSA
Área: Artigo 5º e 8º da Lei nº 13.146/2015; Artigo 227, §1º, II, da Constituição Federal; Artigo 8º, III, da Resolução nº 174/2017.
Procedimento Administrativo: 201.9.157326/2020
Objeto: Apurar situação de risco que envolve Gabriel Augusto Tomas Muniz, pessoa com defi ciência
Data de Instauração: 23 de fevereiro de 2021
Envolvidos: Ângela Maria Resende, Gabriel Augusto Tomaz Muniz e Conselho Tutelar de Nova Viçosa.
 VIVIANE CHIACCHIO PEREIRA CARNEIRO 
Promotora de Justiça Designada 
UAAF – Ato nº 0555/2020 

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VIÇOSA
Área: CRFB/88, art. 216
Procedimento Administrativo: 201.9.157656/2020
Objeto: Acompanhar/apurar a adequada recepção e conservação do acervo do artista Frans Krajcberg, localizado no município 
de Nova Viçosa, doado ao Estado da Bahia, no ano de 2009, para manutenção do patrimônio cultural do Estado
Data de Instauração: 24 de fevereiro de 2021
Envolvidos: Governo do Estado da Bahia; IPAC; Fundação Baía Viva.
THELMA LEAL DE OLIVEIRA 
Promotora de Justiça Designada 
UAAF – Ato nº 0554/2020 

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VIÇOSA
Área: Artigo 43, II(abuso da família), e artigo 102, do Estatuto do Idoso.
Procedimento Administrativo: 185.9.170144/2017
Objeto: Acompanhar suposta situação de vulnerabilidade da idosa de 82 anos, sra. Zelita Batista Cordeiro, especialmente utili-
zação indevida dos proventos da mesma por seu sobrinho, Roberto Carlos de Souza Cordeiro, no Município de Nova Viçosa/Ba.
Data de Instauração: 01 de março de 2021
Envolvidos: Roberto Carlos de Souza Cordeiro e Zelita Batista Cordeiro
VIVIANE CHIACCHIO PEREIRA CARNEIRO 
Promotora de Justiça Designada 
UAAF – Ato nº 0555/2020 

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VIÇOSA
Área: Artigo 231, VIII, do CTB; Artigo 8º, II, da Resolução nº 174/2017; Artigo 6º e 30, V, da CF .
Procedimento Administrativo: 201.9.152856/2020
Objeto: Acompanhar e fi scalizar a oferta de transporte público no Município de Nova Viçosa, especialmente apurar suposta prá-
tica clandestina.
Data de Instauração: 26 de fevereiro de 2021
Envolvidos: Viação Santa Clara LTDA
THELMA LEAL DE OLIVEIRA 
Promotora de Justiça Designada 
UAAF – Ato nº 0554/2020 
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ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VIÇOSA
Área: Artigo 5º e 8º da Lei nº 13.146/2015; Artigo 227, §1º, II, da Constituição Federal; Artigo 8º, III, da Resolução nº 174/2017.
Procedimento Administrativo: 201.9.157326/2020
Objeto: Apurar situação de risco que envolve Gabriel Augusto Tomas Muniz, pessoa com defi ciência
Data de Instauração: 23 de fevereiro de 2021
Envolvidos: Ângela Maria Resende, Gabriel Augusto Tomaz Muniz e Conselho Tutelar de Nova Viçosa.
 VIVIANE CHIACCHIO PEREIRA CARNEIRO 
Promotora de Justiça Designada 
UAAF – Ato nº 0555/2020 

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VIÇOSA
Área: CRFB/88, art. 216
Procedimento Administrativo: 201.9.157656/2020
Objeto: Acompanhar/apurar a adequada recepção e conservação do acervo do artista Frans Krajcberg, localizado no município 
de Nova Viçosa, doado ao Estado da Bahia, no ano de 2009, para manutenção do patrimônio cultural do Estado
Data de Instauração: 24 de fevereiro de 2021
Envolvidos: Governo do Estado da Bahia; IPAC; Fundação Baía Viva.
THELMA LEAL DE OLIVEIRA 
Promotora de Justiça Designada 
UAAF – Ato nº 0554/2020 

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VIÇOSA
Área: Artigo 43, II(abuso da família), e artigo 102, do Estatuto do Idoso.
Procedimento Administrativo: 185.9.170144/2017
Objeto: Acompanhar suposta situação de vulnerabilidade da idosa de 82 anos, sra. Zelita Batista Cordeiro, especialmente utili-
zação indevida dos proventos da mesma por seu sobrinho, Roberto Carlos de Souza Cordeiro, no Município de Nova Viçosa/Ba.
Data de Instauração: 01 de março de 2021
Envolvidos: Roberto Carlos de Souza Cordeiro e Zelita Batista Cordeiro
VIVIANE CHIACCHIO PEREIRA CARNEIRO 
Promotora de Justiça Designada 
UAAF – Ato nº 0555/2020 

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA VIÇOSA
Área: Artigo 231, VIII, do CTB; Artigo 8º, II, da Resolução nº 174/2017; Artigo 6º e 30, V, da CF .
Procedimento Administrativo: 201.9.152856/2020
Objeto: Acompanhar e fi scalizar a oferta de transporte público no Município de Nova Viçosa, especialmente apurar suposta prá-
tica clandestina.
Data de Instauração: 26 de fevereiro de 2021
Envolvidos: Viação Santa Clara LTDA
THELMA LEAL DE OLIVEIRA 
Promotora de Justiça Designada 
UAAF – Ato nº 0554/2020 

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TEIXEIRA DE FREITAS, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 4º, §4º, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
comunica à Associação Brasileira de Vaquejada, inclusive para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de 
documentos, o indeferimento de instauração da Notícia de Fato registrada no IDEA sob o nº 708.9.70954/2022.
Teixeira de Freitas-BA, 26 de abril de 2022.
MOISÉS GUARNIERI DOS SANTOS 
Promotor de Justiça 

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TEIXEIRA DE FREITAS, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 4º, §4º, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
comunica à Associação Brasileira de Vaquejada, inclusive para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de 
documentos, o indeferimento de instauração da Notícia de Fato registrada no IDEA sob o nº 708.9.88378/2022.
Teixeira de Freitas-BA, 29 de abril de 2022.
MOISÉS GUARNIERI DOS SANTOS 
Promotor de Justiça 

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TEIXEIRA DE FREITAS, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 4º, III, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
comunica à Sra. Fabiana Cruz dos Santos, inclusive para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de do-
cumentos, o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato registrada no IDEA sob o nº 708.9.66380/2022.
Teixeira de Freitas-BA, 26 de abril de 2022.
MOISÉS GUARNIERI DOS SANTOS 
Promotor de Justiça 
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PROMOTORIA REGIONAL DE VALENÇA   

COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
IDEA Nº: 655.9.234936/2019
O MINISTÉRIO PUBLICO DA BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinado, substituta da 3ª PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA DE GANDU, no uso de suas atribuições legais, em obediência ao Princípio da Publicidade, comunica a quem possa 
interessar, com fulcro na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar nº 11/96 e, em conformidade com a 
Resolução 174/2017 do CNMP, inclusive para efeito de apresentação de recurso, em 10 (dez) dias a contar da publicação deste 
edital, o ARQUIVAMENTO do presente expediente.
Gandu-Ba, 27 de abril de 2022.
RITA DE CÁSSIA PIRES BEZERRA CAVALCANTI
Promotora de Justiça em substituição

COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
IDEA Nº: 655.9.171123/2022
O MINISTÉRIO PUBLICO DA BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinado, substituta da 3ª PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA DE GANDU, no uso de suas atribuições legais, em obediência ao Princípio da Publicidade, comunica a quem possa 
interessar, com fulcro na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar nº 11/96 e, em conformidade com a 
Resolução 174/2017 do CNMP, inclusive para efeito de apresentação de recurso, em 10 (dez) dias a contar da publicação deste 
edital, o ARQUIVAMENTO do presente expediente.
Gandu-Ba, 06 de maio de 2022.
RITA DE CÁSSIA PIRES BEZERRA CAVALCANTI
Promotora de Justiça em substituição

ORIGEM: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GANDU
ÁREA: IMPROBIDADE
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 655.0.175253/2014
Comarca: Itamari
Data da Instauração: 30/04/2022
Objeto: Apurar reiteradas transferências ao contador municipal e secretários, com aparente esvaziamento de contas bancárias.
Interessado: Ministério Público do Estado da Bahia
Investigado: Prefeitura Municipal de Itamari
RITA DE CÁSSIA PIRES BEZERRA CAVALCANTI
Promotora de Justiça em substituição

Edital de Instauração de Procedimento Administrativo
A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Gandu/BA, através da sua Promotora de Justiça, Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
no uso de uma de suas atribuições constitucionais e legais, conferida pelo art. 129, III, da CF, c/c art. 72, IV da Lei Complementar 
Estadual nº 11/96 e Resolução nº 174/17 do CNMP e da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público, instaura 
o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDEA 655.9.74829/2022 relativo ao seguinte fato: 

OBJETO 
DO PROCEDIMENTO 

Acompanhar/apurar possível prática de violência e situação de ris-
co a que estão expostas as crianças/adolescente, no município de 
Gandu/BA:L.S.A, T.S.A e T.S.A 

INTERESSADO Sociedade 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 
Constituição Federal, Lei 8.069/90 e Resolução nº 174/2017. 

Gandu, 09 de maio de 2022

Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IDEA 655.9.199360/2019
A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Gandu/BA, através da sua Promotora de Justiça Substituta, Mayanna Ferreira Ribeiro 
Floriano, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério 
Público, considerando que os autos do Procedimento Administrativo sub examine ainda estão em andamento; e diante da ne-
cessidade de prosseguir com as apurações, buscando novas diligências; determina a PRORROGAÇÃO, a partir desta data, por 
mais 01 (um) ano, do prazo de conclusão do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IDEA 655.9.199360/2019
Gandu, 09 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IDEA 655.9.257331/2020 
A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Gandu/BA, através da sua Promotora de Justiça Substituta, Mayanna Ferreira Ribeiro 
Floriano, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério 
Público, considerando que os autos do Procedimento Administrativo sub examine ainda estão em andamento; e diante da ne-
cessidade de prosseguir com as apurações, buscando novas diligências; determina a PRORROGAÇÃO, a partir desta data, por 
mais 01 (um) ano, do prazo de conclusão do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IDEA 655.9.257331/2020 
Gandu, 09 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Promotora de Justiça infra-assinada, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Gandu, no uso de suas atribuições, com fun-
damento art.4º, § 2º da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA a quem possa interessar 
o arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDEA nº 003.9.93011/2022, inclusive para efeito de apresentação de 
recurso, em 10 (dez) dias a contar da publicação deste edital.
Gandu-BA, 09 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Promotora de Justiça infra-assinada, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Gandu, no uso de suas atribuições, com fun-
damento art.4º, § 2º da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA a quem possa interessar 
o arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDEA nº 655.9.54740/2021, inclusive para efeito de apresentação de 
recurso, em 10 (dez) dias a contar da publicação deste edital.
Gandu-BA, 09 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IDEA 655.9.207726/2020
A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Gandu/BA, através da sua Promotora de Justiça Substituta, Mayanna Ferreira Ribeiro 
Floriano, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério 
Público, considerando que os autos do Procedimento Administrativo sub examine ainda estão em andamento; e diante da ne-
cessidade de prosseguir com as apurações, buscando novas diligências; determina a PRORROGAÇÃO, a partir desta data, por 
mais 01 (um) ano, do prazo de conclusão do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IDEA 655.9.207726/2020.
Gandu, 08 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
A Promotora de Justiça infra-assinada, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Gandu, no uso de suas atribuições, com fun-
damento art.4º, § 2º da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA a quem possa interessar o 
arquivamento da NOTÍCIA DE FATO IDEA nº 655.9.174700/2018, inclusive para efeito de apresentação de recurso, em 10 (dez) 
dias a contar da publicação deste edital.
Gandu-BA, 28 de abril de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
A Promotora de Justiça infra-assinada, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Gandu, no uso de suas atribuições, com fun-
damento art.4º, § 2º da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA a quem possa interessar 
o arquivamento da NOTÍCIA DE FATO IDEA nº 003.9.116758/2018, inclusive para efeito de apresentação de recurso, em 10 (dez) 
dias a contar da publicação deste edital.
Gandu-BA, 09 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
A Promotora de Justiça infra-assinada, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Gandu, no uso de suas atribuições, com fun-
damento art.4º, § 2º da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA a quem possa interessar 
o arquivamento da NOTÍCIA DE FATO IDEA nº 655.9.34011/2019, inclusive para efeito de apresentação de recurso, em 10 (dez) 
dias a contar da publicação deste edital.
Gandu-BA, 09 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta
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ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
A Promotora de Justiça infra-assinada, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Gandu, no uso de suas atribuições, com fun-
damento art.4º, § 2º da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA a quem possa interessar o 
arquivamento da NOTÍCIA DE FATO IDEA nº 003.9.295799/2021, inclusive para efeito de apresentação de recurso, em 10 (dez) 
dias a contar da publicação deste edital.
Gandu-BA, 10 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
A Promotora de Justiça infra-assinada, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Gandu, no uso de suas atribuições, com fun-
damento art.4º, § 2º da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA a quem possa interessar o 
arquivamento da NOTÍCIA DE FATO IDEA nº 003.9.295792/2021, inclusive para efeito de apresentação de recurso, em 10 (dez) 
dias a contar da publicação deste edital.
Gandu-BA, 10 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
A Promotora de Justiça infra-assinada, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Gandu, no uso de suas atribuições, com fun-
damento art.4º, § 2º da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA a quem possa interessar o 
arquivamento da NOTÍCIA DE FATO IDEA nº 003.9.295769/2021, inclusive para efeito de apresentação de recurso, em 10 (dez) 
dias a contar da publicação deste edital.
Gandu-BA, 10 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Promotora de Justiça infra-assinada, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Gandu, no uso de suas atribuições, com fun-
damento art.4º, § 2º da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA a quem possa interessar 
o arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDEA nº 655.9.16996/2020, inclusive para efeito de apresentação de 
recurso, em 10 (dez) dias a contar da publicação deste edital.
Gandu-BA, 10 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

COMUNICADO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL
INQUÉRITO CIVIL – IDEA 655.9.190764/2018
A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Gandu/BA, através da sua Promotora de Justiça, Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano, 
no uso de suas atribuições legais, com fulcro no .art. 10, caput, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público e art. 9º da Lei nº 7.347/1985 do Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia, COMUNICA a todos os inte-
ressados, inclusive para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, O ARQUIVAMENTO DO 
INQUÉRITO CIVIL IDEA nº 655.9.190764/2018
Gandu, 06 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

COMUNICADO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL
INQUÉRITO CIVIL – IDEA 655.9.190827/2018 
A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Gandu/BA, através da sua Promotora de Justiça, Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano, 
no uso de suas atribuições legais, com fulcro no .art. 10, caput, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público e art. 9º da Lei nº 7.347/1985 do Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia, COMUNICA a todos os inte-
ressados, inclusive para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, O ARQUIVAMENTO DO 
INQUÉRITO CIVIL IDEA nº 655.9.190827/2018 .
Gandu, 06 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

COMUNICADO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL
INQUÉRITO CIVIL – IDEA 003.9.57387/2017
A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Gandu/BA, através da sua Promotora de Justiça, Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano, 
no uso de suas atribuições legais, com fulcro no .art. 10, caput, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público e art. 9º da Lei nº 7.347/1985 do Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia, COMUNICA a todos os inte-
ressados, inclusive para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, O ARQUIVAMENTO DO 
INQUÉRITO CIVIL IDEA nº 003.9.57387/2017. 
Gandu, 06 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta
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ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Promotora de Justiça infra-assinada, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Gandu, no uso de suas atribuições, com fun-
damento art.4º, § 2º da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA a quem possa interessar 
o arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDEA nº 655.9.50521/2020.
Gandu-BA, 05 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Promotora de Justiça infra-assinada, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Gandu, no uso de suas atribuições, com fun-
damento art.4º, § 2º da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA a quem possa interessar 
o arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDEA nº 655.9.50510/2020.
Gandu-BA, 05 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Promotora de Justiça infra-assinada, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Gandu, no uso de suas atribuições, com fun-
damento art.4º, § 2º da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA a quem possa interessar 
o arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDEA nº 655.9.50495/2020
Gandu-BA, 05 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A Promotora de Justiça infra-assinada, com atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Gandu, no uso de suas atribuições, com fun-
damento art.4º, § 2º da Resolução 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA a quem possa interessar 
o arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDEA nº 655.9.50503/2020
Gandu-BA, 05 de maio de 2022.
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

Edital de Instauração de Procedimento Administrativo
ORIGEM: 2ª Promotoria de Gandu/BA
ÁREA: Educação
CLASSE: Procedimento Administrativo 003.9.295803/2021 
OBJETO: Acompanhar e fi scalizar, nos municípios de Gandu/BA, Piraí do Norte/BA, Nova Ibiá/Ba e Itamari/BA, a suposta ausên-
cia de Estrutura para o funcionamento do Conselho Municipal de Educação; o anunciado Descumprimento dos Planos Nacional 
e Municipal de Educação; O possível descompasso na implementação da BNCC, do ponto de vista da participação efetiva dos 
órgãos normativos do sistema e dos procedimentos necessários à implementação da parte diversifi cada do currículo prevista na 
resolução N. 02 CNE/2017. 
DATA DE INSTAURAÇÃO: 10/05/2022 
Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano 
Promotora de Justiça Substituta

EDITAL nº 15/2022 – INDEFERIMENTO DA NOTÍCIA DE FATO nº 648.9.166237/2022
A 3ª Promotoria de Justiça de Itaparica, por intermédio da Promotora de Justiça abaixo fi rmada, no uso de suas atribuições le-
gais, nos termos do art. 4, § 4º, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, comunica a quaisquer 
interessados o INDEFERIMENTO da Notícia da Fato nº 648.9.166237/2022, cujo objeto visa apurar supostas irregularidades na 
ausência de pagamento decorrente de progressão na carreira relativas ao servidor professor HEDER AMARO VELASQUES DE 
SOUZA
Itaparica, 11 de maio de 2022.
MÁRCIA MUNIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA
Promotora de Justiça

EDITAL Nº 16/2022 - PRORROGAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL nº 648.9.102752/2021
A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPARICA, pela Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições legais, 
com fulcro no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 193/2018 
do CSMP, vem, por meio deste Edital, a todos quantos possa interessar, comunicar a prorrogação, por um ano, do prazo de 
conclusão do Inquérito Civil nº 648.9.102752/2021, à vista da imprescindibilidade da conclusão de diligências essenciais para o 
encerramento de sua instrução.
Itaparica, 09 de maio de 2022.
MÁRCIA MUNIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA
Promotora de Justiça
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Conversão de Notícia de Fato em Procedimento Administrativo
Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença
Área: Criminal
Procedimento Administrativo - IDEA: 597.9.162057/2019
Data da Instauração: 02 de março de 2022
Objeto: Garantir o acompanhamento da apuração de suposto crime de ameaça e maus tratos, que chegou ao conhecimento do 
Ministério Público através de notícia de fato autuada pelo Conselho Tutelar de Tancredo Neves, tendo como vítimas menores.
Lívia Luz Farias
Promotora de Justiça

Conversão de Notícia de Fato em Procedimento Administrativo
Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença
Área: Criminal
Procedimento Administrativo - IDEA: 597.9.46265/2019
Data da Instauração: 02 de março de 2022
Objeto: Garantir o acompanhamento da apuração de suposto crime de maus tratos, tendo como vítima menor.
Lívia Luz Farias
Promotora de Justiça

Instauração de Procedimento Administrativo
Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Valença
Área: Criminal
Procedimento Administrativo - IDEA: 597.9.174581/2022
Data da Instauração: 03 de maio de 2022
Objeto: Envidar esforços conjuntos com a Polícia Militar e o Juizado Especial Criminal para desembaraçar os sons apreendidos 
em combate à poluição sonora no município de Valença, desocupando o espaço físico da 33ª. CIPM.
Lívia Luz Farias
Promotora de Justiça

Instauração de Inquérito Civil
Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Valença
Área: Improbidade Administrativa
IDEA: 597.9.194827/2019
Data da Instauração: 25/07/2021
Assunto: Apurar possíveis irregularidades no processo licitatório de pregão presencial nº 32/2019, realizado pela Prefeitura de 
Valença, bem como no pagamento das diárias à empresa ganhadora da licitação em comento, A3 Empreendimentos e Serviços 
EIRELI –ME, referentes ao festejo denominado “São Pedro de Valença”, ocorridos nos dias 05 a 07 de julho de 2019.
Valença, 11 de maio de 2022.
Gustavo Fonseca Vieira
Promotor de Justiça em Substituição

Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Valença
Área: Pessoa com Defi ciência
IDEA: 597.9.224004/2020
Data da Instauração: 26/07/2021
Assunto: Apurar possível irregularidade concernente à ausência de intérprete de libras no Centro de Formação de Condutores 
Autoescola Valença.
Valença, 11 de maio de 2022.
Gustavo Fonseca Vieira
Promotor de Justiça em Substituição

Instauração de Procedimento Administrativo
Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Valença
Área: Pessoa com Defi ciência
IDEA: 597.9.246923/2020
Data da Instauração: 26/07/2021
Assunto: Apurar possível suposta violação de direitos de pessoa com defi ciência J.G.S. no município de Cairu-BA.
Valença, 11 de maio de 2022.
Gustavo Fonseca Vieira
Promotor de Justiça em Substituição

Instauração de Procedimento Administrativo
Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Valença
Área: Pessoa idosa
IDEA: 597.9.252235/2020
Data da Instauração: 26/07/2021
Assunto: Acompanhar alteração de curatela de pessoa idosa L.O. no município de Valença-BA.
Valença, 11 de maio de 2022.
Gustavo Fonseca Vieira
Promotor de Justiça em Substituição
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Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Valença
Área: Pessoa idosa
IDEA: 597.9.226336/2019
Data da Instauração: 26/07/2021
Assunto: Apurar suposta situação de risco de pessoa idosa J.S.H.F. no município de Cairu-BA.
Valença, 11 de maio de 2022.
Gustavo Fonseca Vieira
Promotor de Justiça em Substituição

ORIGEM: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA-BA
EDITAL nº 025/2022

O Dr. Tarcísio Robslei França, Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Valença, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do art. 10, § 1º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e do art. 26, § 1º e § 4º, da Reso-
lução nº 006/2009 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público da Bahia, COMUNICA, para 
amplo conhecimento, o arquivamento do Inquérito Civil nº 597.0.50294/2008, que visa apurar danos ambientais provocados por 
construções de instalação naval particular para embarque e desembarque no bairro da Graça, em Valença-BA, sem anuência 
e autorização dos Órgãos Ambientais, com o posterior encaminhamento dos autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério 
Público do Estado da Bahia.

No ensejo, fi cam os interessados cientes de que, nos termos do art. 26 § 5º, da Resolução nº 06/2009, do Conselho Superior do 
Ministério Público, “até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, pelo Conselho Superior do Ministério 
Público, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados, colegitimados ou não, apresentar razões escritas 
ou juntar documentos, que serão colacionados aos autos, para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei nº 7.347/85.”

Valença-BA, 11 de maio de 2022. 

TARCÍSIO ROBSLEI FRANÇA 
Promotor de Justiça

Edital – 098/2022 - Prorrogação de Prazo de Procedimento Administrativo
A 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Valença-BA, através da Promotora de Justiça, Dra. Fernanda Pataro de Queiroz, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 11º da RES 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, à vista da 
imprescindibilidade de realização de outras diligências, COMUNICA aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo de conclu-
são, pelo período de 01(um) ano, do Procedimento Administrativo IDEA 597.9.47591/2021 
Valença, 11 de maio de 2022
Fernanda Pataro de Queiroz
Promotora de Justiça

Edital – 099/2022 - Prorrogação de Prazo de Procedimento Investigatório Criminal
A 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Valença-BA, através da Promotora de Justiça, Dra. Fernanda Pataro de Queiroz, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 11º da RES 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, à vista da 
imprescindibilidade de realização de outras diligências, COMUNICA aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo de conclu-
são, pelo período de 01(um) ano, do Procedimento Administrativo IDEA 597.9.12898/2020 
Valença, 11 de maio de 2022
Fernanda Pataro de Queiroz
Promotora de Justiça

Edital – 100/2022 - Instauração de Procedimento Administrativo
Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Valença
Área: Infância
IDEA: 597.9.71176/2022 
Data da Instauração: 17 de março de 2022
Assunto: garantir o acompanhamento do cumprimento das requisições ministeriais
Valença, 11 de maio de 2022
Fernanda Pataro de Queiroz
Promotora de Justiça

EDITAL Nº 326/2022

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE NA COMARCA VALENÇA/BA, 
através do Promotor de Justiça que este subscreve, Bel. Gustavo Fonseca Vieira no uso de suas atribuições legais, com fun-
damento na Constituição Federal, art. 129, III e no art. 77, § 1º, da LC 11/96; art. 26, I da Lei 8.625/93 e art. 9º, parágrafo único, 
da resolução nº 023/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, RESOLVE PRORROGAR, por 01 (um) ano, o prazo do 
INQUÉRITO CIVIL Nº 597.9.14671/2019, com o objetivo de apurar possível construção de residência em área de preserva-
ção permanente, fora das hipóteses legais autorizadoras, no Distrito de Barroquinha, Município de Nilo Peçanha/BA, em face 
da imprescindibilidade da conclusão da seguinte diligência: reiterações de ofícios aos órgãos ambientais federal e municipal.

Valença/BA, 11 de maio de 2022

GUSTAVO FONSECA VIEIRA
Promotor de Justiça
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EDITAL Nº 327/2022

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM VALENÇA/BA, por intermédio de seu Pro-
motor de Justiça infrafi rmado, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 44, §1º da Resolução nº 11, de 11 de abril de 2022, 
do Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado da Bahia, comunica ao Sr. Djalma Lisboa Da Silva, à 
Sociedade e eventuais interessados, inclusive para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, 
que, em razão dos elementos de convicção constantes do mencionado expediente, foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito 
Civil nº 597.9.118175/2019, com o objetivo de promover a regularização ambiental do imóvel denominado Sítio Outeiro Moreré, ma-
trículas 3633 e 3634, situado no Município de Cairu/BA, outorgada pela autoridade competente, com o posterior encaminhamento 
dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia e arquivamento. No ensejo, fi cam os interessados cien-
tes de que, nos termos do art. 44 § 5º, da Resolução nº 11, de 11 de abril de 2022, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores do 
Ministério Público do Estado da Bahia, “Até a apreciação da promoção de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Pú-
blico, poderão os demais legitimados apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do Inquérito Civil”.

Valença/BA, 11 de maio de 2022.

Gustavo Fonseca Vieira
Promotor de Justiça

EDITAL Nº 328/2022 

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE NA COMARCA DE VALENÇA/
BA, através do Promotor de Justiça que este subscreve, Bel. Gustavo Fonseca Vieira, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento na Constituição Federal, art. 129, III e no art. 77, §1º, da LC 11/96; art. 26, I, da Lei 8.625/93 e art. 41, §1º, da Re-
solução nº 11, de 11 de abril de 2022, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado da Bahia, 
RESOLVE PRORROGAR, por 01 (um) ano, o prazo de conclusão do INQUÉRITO CIVIL Nº 597.9.265144/2020, instaurado para 
apurar possíveis danos ambientais associados à construção de um pátio em área de preservação permanente, ocasionando 
destruição e aterramento de manguezais ao longo do Rio Serinhaém, com o objetivo de armazenar recursos minerais clandes-
tinos (areia e cascalho), no bairro do Compensado, Município de Ituberá/BA, inserido na Área de Proteção Ambiental – APA do 
Pratigi, em face da imprescindibilidade da conclusão da seguinte diligência: reiteração de ofício aos órgão ambiental federal e 
agendamento de audiência extrajudicial.

Valença/BA, 11 de maio de 2022. 

GUSTAVO FONSECA VIEIRA 
Promotor de Justiça

EDITAL Nº 329/2022 

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE NA COMARCA DE VA-
LENÇA/BA, através do Promotor de Justiça que este subscreve, Bel. Gustavo Fonseca Vieira, no uso de suas atribui-
ções legais, com fundamento na Constituição Federal, art. 129, III e no art. 77, §1º, da LC 11/96; art. 26, I, da Lei 8.625/93 
e art. 41, §1º, da Resolução nº 11, de 11 de abril de 2022, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministé-
rio Público do Estado da Bahia, RESOLVE PRORROGAR, por 01 (um) ano, o prazo de conclusão do INQUÉRITO CI-
VIL Nº 597.9.265153/2020, instaurado para apurar possíveis danos ambientais associados a construção residencial em 
área de preservação permanente, ocasionando destruição e aterramento de manguezais ao longo do Rio Serinhaém, no 
bairro do Compensado, Município de Ituberá/BA, inserido na Área de Proteção Ambiental – APA do Pratigi, em face da im-
prescindibilidade da conclusão da seguinte diligência: reiterações de ofícios aos órgãos ambientais federal e municipal.

Valença/BA, 11 de maio de 2022. 

GUSTAVO FONSECA VIEIRA 
Promotor de Justiça

EDITAL Nº 330/2022 

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE NA COMARCA DE VALENÇA/BA, 
através do Promotor de Justiça que este subscreve, Bel. Gustavo Fonseca Vieira, no uso de suas atribuições legais, com fundamen-
to na Constituição Federal, art. 129, III e no art. 77, §1º, da LC 11/96; art. 26, I, da Lei 8.625/93 e art. 53, da Resolução nº 11, de 11 de 
abril de 2022, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado da Bahia, RESOLVE PRORROGAR, 
por 01 (um) ano, o prazo de conclusão do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 597.9.113165/2019, instaurado para acompa-
nhar o termo de ajustamento de conduta afi rmado entre o Ministério Público e o Sr. Percílio dos Santos, a fi m de realizar diligências 
com vistas a esclarecer se o compromissário cumpriu o quanto acordado no Termo de Ajustamento de Conduta.

Valença/BA, 11 de maio de 2022. 

GUSTAVO FONSECA VIEIRA 
Promotor de Justiça
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PROMOTORIA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA   

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONCLUSÃO DE INQUÉRITO CIVIL

A 8ª Promotoria de Justiça da Comarca Vitória da Conquista, por meio do Promotor de Justiça Titular, GEORGE ELIAS GON-
ÇALVES PEREIRA, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de colher informações imprescindíveis para 
fundamentar eventual ação judicial resolve PRORROGAR o prazo dos Inquéritos Civis  abaixo em 01 (um) ANO, conforme art. 
art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público: 
IDEA 644.9.100743/2017 
Vitória da Conquista, 09 de maio de 2022.  
GEORGE ELIAS GONÇALVES PEREIRA 
Promotor de Justiça

CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL 
Origem: 8ª. PJ de Vitória da Conquista 
IDEA 644.9.202360/2021 
Data da Conversão: 09/05/21 
Área: Improbidade Administrativa 
Objeto: investigar eventual violação de deveres praticadas por Antônio Marcos Moreira Silva colhendo maiores esclarecimentos 
sobre os fatos, no exercício de serviço público prestado a este município de Vitória da Conquista, consistente na ausência e 
abandono de serviço, para posterior adoção das providências cabíveis, nos termos da legislação aplicável. 
George Elias Gonçalves Pereira 
Promotor de Justiça

CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL 
Origem: 8ª. PJ de Vitória da Conquista 
IDEA 644.9.211615/2021 
Data da Conversão: 09/05/21 
Área: Improbidade Administrativa 
Objeto: o fi scalizar obra irregular, realizada pela empresa CT Praia Conquista, consistente na edifi cação de barracas e campos 
de areia que inutilizaram quadra de uso coletivo, impedindo os moradores locais de acessar o bem que anteriormente era de uso 
público, para posterior adoção das providências cabíveis, nos termos da legislação aplicável. 
George Elias Gonçalves Pereira 
Promotor de Justiça 


