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COMISSÃO DE REFORMA JUDICIÁRIA, ADMINISTRATIVA E REGIMENTO INTERNO   

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Comissão de Reforma Judiciária, Administrativa e Regimento Interno
PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO E JULGAMENTO

Processos que deverão ser distribuídos e/ou julgados em Sessão Ordinária desta Comissão, que será realizada em 17/08/2022, 
às 15h00min, virtualmente, com endereço na sala acessada a partir do link https://guest.lifesize.com/3325617.

N° PROCESSO REQUERENTE ASSUNTO RELATOR

1  TJ-ADM-2022/42770

Excelentíssima Desembarga-
dora Regina Helena Ramos 
Reis – Presidente da Comis-
são Permanente de Gestão 
de Memória. 

 Proposta de Resolução que visa ins-
tituir a Política de Gestão de Memória 
do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia.

Excelentíssima Desembarga-
dora Ivone Bessa Ramos.

 
Salvador, 10 de agosto de 2022.

Andréa Santana Almeida Catalá
Técnico Judiciário/Escrevente

MINISTÉRIO PÚBLICO 

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO   

EDITAL Nº 1617, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o 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, conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato 
à REMOÇÃO, pelo critério de MERECIMENTO, 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

1/7/2022

(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;
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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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1618, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 7297/2020, 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 MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Caculé - Promoto-
ria de Justiça

Intermediária
Atribuição Plena

Promotoria Digital

1/7/2022

(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;

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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1619, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o 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 MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Paramirim - Promo-
toria de Justiça

Intermediária
Atribuição Plena

Promotoria Digital

1/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 1620, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 7267/2020, 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 ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Remanso - 1ª Promo-
toria 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; Fundações: 
Fiscalização Das Fundações e Terceiro Setor; Meio Am-
biente (Cível e Criminal), Inclusive Habitação e Urbanis-
mo e Patrimônio Histórico; Registros Públicos, Inclusive 

Habilitação de Casamento

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Município ecole-
gal: Gestão para o Meio Ambiente; Saúde + Educação: 

Transformando o novo milênio

Promotoria Digital

1/7/2022

(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 vigente.

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 1621, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 7268/2020, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Seabra - 3ª Promo-
toria de Justiça

Intermediária

Pessoa Com Defi ciência (Cível e Criminal); Fazenda 
Pública; Fundações: Fiscalização Das Fundações e 
Terceiro Setor; Infância e Juventude (Cível e Crimi-
nal); Patrimônio Público e Moralidade Administrativa 

(Cível e Criminal); Registros Públicos, Inclusive 
Habilitação de Casamento

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

Mental - Integração e Dignidade; Transparência nas 
Contas Públicas

Promotoria Digital

1/7/2022

(publicação de edi-
tal 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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 1622, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o 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, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

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 Públi-
co e Moralidade Administrativa (Cível e Criminal); Re-
gistros Públicos, Inclusive Habilitação de Casamento

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

nas Contas Públicas

Promotoria Digital

1/7/2022

(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 
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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 1623, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados 
no SIGA sob o nº 7259/2020, 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 REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça 
ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Santa Maria da Vitória - 
2ª Promotoria de Justiça

Intermediária

Cível; Família, Sucessões, Interditos; Fazenda 
Pública; Fundações: Fiscalização Das Fundações 
e Terceiro Setor; Patrimônio Público e Moralidade 
Administrativa (Cível e Criminal); Registros Públi-

cos, Inclusive Habilitação de Casamento

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Paternida-
de Responsável

Promotoria Digital

1/7/2022

(publicação de edi-
tal 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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 1624, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 7273/2020, 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 REMOÇÃO, pelo critério de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga rema-
nescente:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Camacã - 3ª Promo-
toria de Justiça

(Procedimento SEI nº 
19.09.02536.0004698/2021-
70 - Proposta de modifi cação 
de atribuições em trâmite no 
Órgão Especial do Colégio 

de Procuradores de Justiça)

Intermediária

Consumidor (Cível e Criminal); Controle Externo 
da Atividade Policial; Fazenda Pública; Funda-
ções: Fiscalização Das Fundações e Terceiro 
Setor; Infância e Juventude (Cível e Criminal); 

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): Reciclar e 
Crescer

Promotoria Digital

1/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 1625, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 7274/2020, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Livramento de Nossa Senho-
ra - 2ª Promotoria de Justiça

(Procedimento SEI nº 
19.09.02536.0005571/2021-
70 - 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 Pública; Infância e 
Juventude (Cível e Criminal); Tóxicos; Júri

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

Segurança Pública Integrada: Regionalização 
do CISP

Promotoria Digital

1/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 1626, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob 
o nº 7279/2020, 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 RE-
MOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Barra - 2ª Promo-
toria 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

1/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça



TJBA - DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - Nº 3.156 - Disponibilização: segunda-feira, 15 de agosto de 2022 Cad 1 / Página 2165

EDITAL Nº 1627, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados 
no SIGA sob o nº 7282/2020, 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 ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Jus-
tiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Ruy Barbosa - 2ª 
Promotoria 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

Promotoria Digital

1/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 1628, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 7285/2020, 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 ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Santa Maria da Vitória - 1ª 
Promotoria de Justiça

Intermediária

Controle Externo da Atividade Policial; Crime de 
Pequeno Potencial Ofensivo; Criminal; Violência 
Doméstica Contra a Mulher (Cível e Criminal); 

Execuções Penais; Tóxicos; Júri

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Segurança 
Pública Integrada: Regionalização do CISP

Promotoria Digital

1/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 1629, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 7287/2020, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Xique-Xique - 1ª 
Promotoria de Justiça

Intermediária

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

Doméstica Contra a Mulher (Cível e Criminal); Execu-
ções Penais; Fazenda Pública; Infância e Juventude 
(Cível e Criminal); Patrimônio Público e Moralidade 

Administrativa (Cível e Criminal); Tóxicos; Júri

Promotoria Digital

1/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 1630, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 7288/2020, 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 ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Barra - 1ª Promo-
toria 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; Fundações: 
Fiscalização Das Fundações e Terceiro Setor; Meio Am-
biente (Cível e Criminal), Inclusive Habitação e Urbanis-
mo e Patrimônio Histórico; Registros Públicos, Inclusive 

Habilitação de Casamento

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

Promotoria Digital

1/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 1631, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 7291/2020, 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 REMOÇÃO, pelo critério de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Luís Eduardo Magalhães - 
3ª Promotoria de Justiça

Intermediária

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

cuções Penais; Infância e Juventude (Cível e 
Criminal)

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

Promotoria Digital

1/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 1632, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob 
o nº 7302/2020, 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 RE-
MOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Livramento de Nossa Senho-
ra - 1ª Promotoria de Justiça 

(Procedimento SEI nº 
19.09.02536.0005571/2021-
70 - Proposta de modifi cação 
de atribuições em trâmite no 
Órgão Especial do Colégio 

de Procuradores 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; Consumi-

dor (Cível e Criminal); Família, Sucessões, Interditos; 
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

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

Promotoria Digital

1/7/2022

(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 
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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 1633, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 7309/2020, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Ribeira do Pombal - 2ª Pro-
motoria de Justiça  

(Procedimento SEI nº 
19.09.02536.0004711/2021-64 - Pro-
posta 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 Pública; Infância e 
Juventude (Cível e Criminal); Patrimônio Público 
e Moralidade Administrativa (Cível e Criminal); 

Tóxicos; Júri

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Infância em 
1º Lugar: fortalecimento dos conselhos; Segurança 
Pública Integrada: Regionalização do CISP; Trans-

parência nas Contas Públicas

Promotoria Digital

1/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 1634, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 7314/2020, 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 ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Mucuri - 1ª Promo-
toria de Justiça

Intermediária

Controle Externo da Atividade Policial; Crime de 
Pequeno Potencial Ofensivo; Criminal; Violência 
Doméstica Contra a Mulher (Cível e Criminal); 

Execuções Penais; Infância e Juventude (Cível e 
Criminal); Tóxicos; Júri

Promotoria Digital

1/7/2022

(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 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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1635, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os ar-
tigos 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 6942/2020, 
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 REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:



TJBA - DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - Nº 3.156 - Disponibilização: segunda-feira, 15 de agosto de 2022 Cad 1 / Página 2173

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Xique-Xique - 2ª 
Promotoria 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; 

Fundações:Fiscalização Das Fundações e Terceiro 
Setor; Meio Ambiente (Cível e Criminal), Inclusive Ha-
bitação e Urbanismo e Patrimônio Histórico; Registros 

Públicos, Inclusive Habilitação de Casamento

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

do o novo milênio

Promotoria Digital

1/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1636, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob 
o nº 7324/2020, 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 RE-
MOÇÃO 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 RE-

FERÊNCIA

Euclides da Cunha - 3ª 
Promotoria de Justiça

Intermediária

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

Criminal); Execuções Penais; Tóxicos; Júri

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Seguran-
ça Pública Integrada: Regionalização do CISP

Promotoria Digital

1/7/2022

(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 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 
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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1637, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os ar-
tigos 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 14847/2021, 
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 
PROMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Macaúbas - 1ª 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

Promotoria Digital

1/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1638, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob 
o 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 titularidade, formalizem sua inscrição como candidato 
à REMOÇÃO INTERNA e PROMOÇÃO, pelo critério de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Itamaraju - 1ª Pro-
motoria de Justiça

Intermediária

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

Doméstica Contra a Mulher (Cível e Criminal); Execu-
ções Penais; Fazenda Pública; Infância e Juventude 
(Cível e Criminal); Patrimônio Público e Moralidade 

Administrativa (Cível e Criminal); Tóxicos; Júri
Promotoria Digital

1/7/2022

(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;
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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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1639, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob 
o nº 24781/2021, 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 PROMOÇÃO, pelo critério de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Amargosa - 2ª Pro-
motoria de Justiça

Intermediária

Cidadania (Cível e Criminal) - Discriminação; Ci-
dadania (Cível e Criminal) - Educação; Cidadania 

(Cível e Criminal) - Saúde; Idoso (Cível e Criminal); 
Pessoa Com Defi ciência (Cível e Criminal); Con-

sumidor (Cível e Criminal); Fazenda Pública; Meio 
Ambiente (Cível e Criminal), Inclusive Habitação e 

Urbanismo e Patrimônio Histórico; Patrimônio Públi-
co e Moralidade Administrativa (Cível e Criminal)

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

nas Contas Públicas; Voz da Experiência: Conselho do 
Idoso. Implantação e Fortalecimento

Promotoria Digital

1/7/2022

(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;
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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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1640, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o 
nº 29459/2022, 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 RE-
MOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Jaguaquara - 2ª 
Promotoria de Justiça

Intermediária

Cidadania (Cível e Criminal) - Discriminação; Cidadania 
(Cível e Criminal) - Educação; Cidadania (Cível e Cri-
minal) - Saúde; Idoso (Cível e Criminal); Pessoa Com 

Defi ciência (Cível e Criminal); Cível; Consumidor (Cível 
e Criminal); Família, Sucessões, Interditos; 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); Registros Públicos, Inclusive Habilitação de 

Casamento

Promotoria Digital

1/7/2022

(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;
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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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1641, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob 
o nº 29460/2022, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Luís Eduardo Magalhães 
- 2ª Promotoria de Justiça

Intermediária

Criminal; Violência Doméstica Contra a 
Mulher (Cível e Criminal); Tóxicos; Júri

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): 
Segurança Pública Integrada: Regionaliza-

ção do CISP

Promotoria Digital

1/7/2022

(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 
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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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1642, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o 
nº 29462/2022, 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 RE-
MOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Ribeira do Pombal - 1ª 
Promotoria de Justiça 

(Procedimento SEI nº 
19.09.02536.0004711/2021-

64 - Proposta de modifi -
cação de atribuições em 

trâmite no Órgão Especial 
do Colégio de Procu-
radores 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; Registros Públicos, 

Inclusive Habilitação de Casamento

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Paternidade 
Responsável; Reciclar e Crescer; Saúde + Educação: 

Transformando o novo milênio

Promotoria Digital

1/7/2022

(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 
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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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1643, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o 
nº 29463/2022, 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 RE-
MOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Seabra - 1ª Promo-
toria de Justiça

Intermediária

Cidadania (Cível e Criminal) - Discriminação; Cidadania 
(Cível e Criminal) - Educação; Cidadania (Cível e Cri-
minal) - Saúde; Idoso (Cível e Criminal); Cível; Consu-

midor (Cível e Criminal); Família, Sucessões, Interditos; 
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; Paternidade Responsável; Reciclar 
e Crescer; Saúde + Educação: Transformando o novo 

milênio

Promotoria Digital

1/7/2022

(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 
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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1644, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o 
nº 29554/2022, 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 RE-
MOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Luís Eduardo Magalhães 
- 1ª Promotoria de Justiça

Intermediária

Idoso (Cível e Criminal); Pessoa Com Defi ciência 
(Cível e Criminal); Cível; Consumidor (Cível e Cri-
minal); Família, Sucessões, Interditos; Registros 

Públicos, Inclusive Habilitação de Casamento

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Paternida-
de Responsável

Promotoria Digital

1/7/2022

(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;
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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 vi-
gente.

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1645, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob 
o nº 29564/2022, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Gandu - 2ª Promo-
toria de Justiça

Intermediária

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

Cidadania (Cível e Criminal) - Saúde; Idoso 
(Cível e Criminal); Pessoa Com Defi ciência 

(Cível e Criminal); Cível; Família, Sucessões, 
Interditos; Infância e Juventude (Cível e 

Criminal)

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

conselhos

Promotoria Digital

1/7/2022

(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;
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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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1646, DE 10 DE AGOSTO 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, 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 dezem-
bro de 2018, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 
33594/2022, 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 RE-
MOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Feira de Santana - 8ª 
Promotoria de Justiça

Final

Criminal – 1ª Vara Criminal; 
Controle Externo da Atividade 

Policial

Promotoria Digital

1/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 1647, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob 
o nº 31975/2022, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Inhambupe - 2ª Pro-
motoria de Justiça

Intermediária

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

Doméstica Contra a Mulher (Cível e Criminal); Execu-
ções Penais; Infância e Juventude (Cível e Criminal); 

Tóxicos; Júri

Promotoria Digital

1/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1648, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os ar-
tigos 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 33740/2022, 
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, pelo 
critério de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça:
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PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Castro Alves - Pro-
motoria de Justiça

Inicial

Atribuição Plena

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Paternidade 
Responsável; Segurança Pública Integrada: Regio-

nalização do CISP

Promotoria Digital

5/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1649, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob 
o nº 29274/2022, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Irecê - 7ª Promotoria de Justiça Final
Execuções Penais; Júri

Promotoria Digital

20/7/2022

(homologação de renúncia)
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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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1650, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob 
o nº 34660/2022, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Cachoeira - 2ª Pro-
motoria de Justiça

Intermediária

Idoso (Cível e Criminal); Pessoa Com Defi ciência (Cível 
e Criminal); Controle Externo da Atividade Policial; 

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

nal); Tóxicos; Júri

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

Promotoria Digital

21/7/2022

(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;
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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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1651, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o 
nº 34661/2022, 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 RE-
MOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Candeias - 3ª Promo-
toria de Justiça

Intermediária

Fazenda Pública; Patrimônio Público e 
Moralidade Administrativa (Cível e Criminal)

 
Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Trans-

parência nas Contas Públicas

Promotoria Digital

21/7/2022

(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 
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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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1652, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob 
o nº 34662/2022, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Ipirá - 1ª Promo-
toria de Justiça

Intermediária

Cidadania (Cível e Criminal) - Discriminação; Cidadania 
(Cível e Criminal) - Educação; Cidadania (Cível e Crimi-
nal) - Saúde; Fazenda Pública; Fundações: Fiscalização 
Das Fundações e Terceiro Setor; Patrimônio Público e 

Moralidade Administrativa (Cível e Criminal)

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

Contas Públicas

Promotoria Digital

21/7/2022

(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 



TJBA - DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - Nº 3.156 - Disponibilização: segunda-feira, 15 de agosto de 2022 Cad 1 / Página 2189

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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1653, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o 
nº 34663/2022, 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 RE-
MOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Barreiras - 3ª Promotoria de Justiça Final
Criminal

1ª Vara Criminal
Promotoria Digital

21/7/2022
(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 
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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1654, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob 
o nº 34664/2022, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Irecê - 1ª Promo-
toria de Justiça

Final

Controle Externo da Atividade Policial; Violência Do-
méstica Contra a Mulher (Cível e Criminal); Tóxicos

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Segurança 
Pública Integrada: Regionalização do CISP

Promotoria Digital

21/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL Nº 1655, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob 
o nº 34667/2022, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Jequié - 6ª Promo-
toria de Justiça

Final

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

Criminal)

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Segurança 
Pública Integrada: Regionalização do CISP

Promotoria Digital

21/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1656, DE 10 DE AGOSTO 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 de-
zembro de 2018, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 
34668/2022, TORNA PÚBLICA a abertura de prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia imediato ao da publicação deste edi-
tal, para que os Promotores de Justiça, conforme a entrância da titularidade, formalizem sua inscrição como candidato à REMO-
ÇÃO 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 RE-

FERÊNCIA

Senhor do Bonfi m - 4ª 
Promotoria de Justiça

Final

Consumidor (Cível e Criminal); Crime de Pe-
queno Potencial Ofensivo; Execuções Penais; 
Meio Ambiente (Cível e Criminal), Inclusive Ha-

bitação e Urbanismo e Patrimônio Histórico
Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Água é Vida: 

um direito de todos; Município ecolegal: Gestão 
para o Meio Ambiente; Reciclar e Crescer

Promotoria Digital

21/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1657, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob 
o nº 34670/2022, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Valença - 4ª Promotoria de Jus-
 ça Final

Criminal; Execuções Penais; Júri

Promotoria Digital

21/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1658, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 7257/2020, 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 REMOÇÃO, pelo critério de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Tucano - 2ª 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; 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): Infância em 1º 
Lugar: fortalecimento dos conselhos; Transparência 

nas Contas Públicas

Promotoria Digital

28/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1659, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 7275/2020, 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 REMOÇÃO, pelo critério de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga rema-
nescente:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Campo Formoso - 2ª Pro-
motoria de Justiça 

(Procedimento SEI nº 
19.09.02536.0004697/2021-
63 - 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 
Pública; Patrimônio Público e Moralidade 

Administrativa (Cível e Criminal); Tóxicos; Júri
Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Trans-

parência nas Contas Públicas

Promotoria Digital

28/7/2022

(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;
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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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1660, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o 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, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

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

28/7/2022

(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;
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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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1661, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 7281/2020, 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 REMOÇÃO, pelo critério de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Santa Maria da Vitória - 
3ª Promotoria 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); Consumidor (Cível 
e Criminal); Infância e Juventude (Cível e Criminal); 

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

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Infância em 1º 
Lugar: fortalecimento dos conselhos; Saúde + Edu-

cação: Transformando o novo milênio; Saúde Mental 
- Integração e Dignidade

Promotoria Digital

28/7/2022

(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;
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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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1662, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o 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, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Caetité - 2ª Promo-
toria 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

28/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1663, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 8929/2020, 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, pelo critério de MERECIMENTO, para a seguinte Promotoria de Justiça:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES DATA DE REFERÊNCIA

Capim Grosso - Pro-
motoria de Justiça

Intermediária
Atribuição Plena

Promotoria Digital

28/7/2022

(publicação de edital ante-
rior, 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 
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 vi-
gente.

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1664, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o 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, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Mucuri - 2ª Promo-
toria 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; 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); Registros Públicos, Inclusive Habilitação de 

Casamento

Promotoria Digital

28/7/2022

(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;
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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 vi-
gente.

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1665, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o 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, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

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

28/7/2022

(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;
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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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1666, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o 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, 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Camacã - 2ª Promo-
toria de Justiça 

(Procedimento SEI nº 
19.09.02536.0004698/2021-
70 - Proposta de modifi cação 
de atribuições em trâmite no 
Órgão Especial do Colégio 

de Procuradores de Justiça)

Intermediária

Crime de Pequeno Potencial Ofensivo; 
Criminal; Violência Doméstica Contra a Mu-
lher (Cível e Criminal); Execuções Penais; 

Tóxicos; Júri

Promotoria Digital

28/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1667, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o 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 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 rema-
nescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Luís Eduardo Ma-
galhães - 4ª Promo-

toria 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

28/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1668, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os ar-
tigos 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o 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:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Gandu - 3ª Promo-
toria de Justiça

Intermediária

Consumidor (Cível e Criminal); 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

Promotoria Digital

28/7/2022

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1669, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os ar-
tigos 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o 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, 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 RE-

FERÊNCIA

Macaúbas - 2ª Pro-
motoria de Justiça

Intermediária

Cidadania (Cível e Criminal) - Discriminação; Cidadania 
(Cível e Criminal) - Educação; Cidadania (Cível e Criminal) 
- Saúde; Idoso (Cível e Criminal); Cível; Consumidor (Cível 
e Criminal); Família, Sucessões, Interditos; Fundações: Fis-
calização Das Fundações e Terceiro Setor; Meio Ambiente 
(Cível e Criminal), Inclusive Habitação e Urbanismo e Pa-

trimônio Histórico; 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; Paterni-

dade Responsável

Promotoria Digital

28/7/2022
(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 
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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça



TJBA - DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - Nº 3.156 - Disponibilização: segunda-feira, 15 de agosto de 2022 Cad 1 / Página 2205

EDITAL Nº 1670, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o 
nº 30332/2022, 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 RE-
MOÇÃO INTERNA e REMOÇÃO, pelo critério de ANTIGUIDADE, para a seguinte Promotoria de Justiça ou vaga remanescente:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Serrinha - 5ª Promo-
toria de Justiça

Intermediária

Controle Externo da Atividade Policial; Crime de 
Pequeno Potencial Ofensivo; Violência Domés-

tica Contra a Mulher (Cível e Criminal); Júri
Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Segurança 

Pública Integrada: Regionalização do CISP

Promotoria Digital

28/7/2022

(publicação de edi-
tal 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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1671, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os ar-
tigos 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 33179/2022, 
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:
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE 

REFERÊNCIA

Camacã - 1ª Promo-
toria de Justiça 

(Procedimento SEI nº 
19.09.02536.0004698/2021-
70 - Proposta de modifi cação 
de atribuições em trâmite no 
Órgão Especial do Colégio 

de Procuradores de Justiça)

Intermediária

Cidadania (Cível e Criminal) - Discriminação; Ci-
dadania (Cível e Criminal) - Educação; Cidadania 

(Cível e Criminal) - Saúde; Idoso (Cível e Criminal); 
Pessoa Com Defi ciência (Cível e Criminal); Cível; 
Família, Sucessões, Interditos; Registros Públicos, 

Inclusive Habilitação de Casamento

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Paternidade 
Responsável

Promotoria Digital

28/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1672, DE 10 DE AGOSTO 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 que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob 
o nº 33181/2022, 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 rema-
nescente:
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PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

ENTRÂNCIA ATRIBUIÇÕES
DATA DE RE-

FERÊNCIA

Itaberaba - 1ª Pro-
motoria de Justiça

Intermediária

Controle Externo da Atividade Policial; Criminal; 
Violência Doméstica Contra a Mulher (Cível e Crimi-

nal); Execuções Penais; Meio Ambiente (Cível e 
Criminal); Tóxicos; Júri

Adesão ao(s) Projeto(s) estratégico(s): Segurança 
Pública Integrada: Regionalização do CISP

Promotoria Digital

28/7/2022

(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, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EXTRATOS DE COMPROMISSOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REFERENTES À 6ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 20 DE JULHO DE 2022
(art. 60 da Resolução nº 11, de 11 de abril de 2022, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça)

26. INQUÉRITO CIVIL N° 003.9.318016/2021
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça do Consumidor - 5º Promotor(a) de Justiça
ASSUNTO: Direito do Consumidor > Práticas Abusivas
COMPROMISSÁRIO: Fera Investimentos e Participações Ltda
OBJETO: Cumprimento dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, segundo seu art. 6°, inciso I e inciso VI, e art. 39, VIII. 
Compromisso de realizar renovações do documento de AVCB e atualizá-lo. Cumprimento de diligências determinadas pelo CBMBA 
e das normas sanitárias expedidas pelo respectivo Órgão ofi cial

28. INQUÉRITO CIVIL N° 003.0.126059/2008
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Valença
ASSUNTO: Direito Ambiental > Flora - Direito Ambiental > Mineração
COMPROMISSÁRIO: Fabrolim Comércio e Indústria de Estrutura de Cimento Ltda
OBJETO: Regularização ambiental de imóvel rural, abster-se de extrair recurso mineral e de suprimir vegetação do bioma Mata 
Atlântica sem autorização e realizar pagamento de indenização compensatória
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31. INQUÉRITO CIVIL N° 593.0.81223/2010
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Barreiras
ASSUNTO: Direito Penal > Crimes Previstos na Legislação Extravagante > Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Ge-
nético > Crimes contra a Flora
COMPROMISSÁRIO: Gentil Teixeira de Araújo
OBJETO: Realizar, a título de compensação e reparação integral dos danos ambientais, a doação de alevinos juvenis, com en-
trega à SEMATUR de Barreiras

35. INQUÉRITO CIVIL N° 003.0.73045/2013
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Barreiras
ASSUNTO: Direito Penal > Crimes Previstos na Legislação Extravagante > Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Ge-
nético > Crimes contra a Flora
COMPROMISSÁRIO: Luiz Philipe Pereira Resende
OBJETO: Reparação, através da compensação por equivalente ecológico, mediante a instituição de servidão ambiental no CE-
FIR do imóvel, através de instrumento público, em uma área localizada na Fazenda Mata do Milagre

39. INQUÉRITO CIVIL N° 692.9.26373/2019
ORIGEM: 1ª Promotoria de Justiça de Guanambi 
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Concurso Público / Edital > Concurso para servidor
COMPROMISSÁRIO: Município de Guanambi, Prefeito Nilo Augusto de Moraes Coelho
OBJETO: Abster-se de realizar processos seletivos simplifi cados para preenchimento de cargos destinados à satisfação de ne-
cessidades permanentes, realizando concursos públicos, em contrapartida

40. INQUÉRITO CIVIL N° 003.9.319192/2021
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça do Consumidor - 5º Promotor(a) de Justiça
ASSUNTO: Direito do Consumidor > Práticas Abusivas
COMPROMISSÁRIO: Caranguegin Entretenimento Eifi el
OBJETO: Não colocar no mercado produtos e serviços em desacordo com normas dos órgãos ofi ciais competentes. Apresentar 
e executar Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) ao Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Respeitar novas 
sanitárias e renovar alvará de saúde e sanar irregularidades existentes

51. INQUÉRITO CIVIL Nº 003.0.77853/2014
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede Barreiras
ASSUNTO: Direito Penal > Crimes Previstos a Legislação Extravagante > Crimes Contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Gené-
tico > Crimes Contra a Flora
COMPROMISSÁRIO: Gerson José Bonfantti
OBJETO: Compensar ecologicamente a área de vegetação nativa suprimida, através da ampliação da área de reserva legal da 
Fazenda Caraíbas, nos termos e no prazo pactuados, com envio mensal de relatórios completos das medidas adotadas

71. INQUÉRITO CIVIL Nº 152.9.76121/2017
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Lençóis
ASSUNTO: Direito Ambiental > Revogação/Concessão de Licença Ambiental - Direito Ambiental > Patrimônio Cultural
COMPROMISSÁRIO: Prefeitura Municipal de Andaraí e Prefeito Wilson Paes Cardoso.
OBJETO: Salvaguardar os valores culturais, ambientais, patrimoniais e urbanísticos do município, através do exercício do poder 
de polícia e da confecção do Projeto Consolidação Patrimonial de Igatu

82. INQUÉRITO CIVIL Nº 003.9.4334/2019
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Valença
ASSUNTO: Direito Ambiental > Flora
COMPROMISSÁRIO: Joelson Fernandes dos Santos
OBJETO: Obter licenças necessárias para extração de matéria-prima e funcionamento, com regularização da inscrição do em-
preendimento junto à CEAPD e pagamento de medida compensatória

87. INQUÉRITO CIVIL Nº 600.9.74696/2019 
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Santo Antônio de Jesus
ASSUNTO: Direito Ambiental > Flora
COMPROMISSÁRIO: Antônio Machado Souza da Silva
OBJETO: Doar à Secretaria do Meio Ambiente de Santo Antônio de Jesus mudas de árvores nativas e mudas de árvores frutífe-
ras, regularizar situação documental de seu imóvel e distribuir panfl etos educativos sobre meio ambiente

94. INQUÉRITO CIVIL N° 600.9.233361/2019
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Santo Antônio de Jesus
ASSUNTO: Direito Ambiental > Flora
COMPROMISSÁRIO(S): Fazenda Rio de Areia e ONG Instituto YNAMATA de Desenvolvimento Socioeconômico e Conservação 
da Natureza.
OBJETO: Regularização ambiental de imóvel rural junto ao CEFIR e realização de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas 
e Alteradas (PRADA). Pagamento de indenização compensatória
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99. INQUÉRITO CIVIL Nº 592.9.152444/2020
ORIGEM: 4ª Promotoria de Justiça de Senhor do Bonfi m
ASSUNTO: Direito do Consumidor > Oferta e Publicidade
COMPROMISSÁRIO(A)(S): Cemeback — Centro Médico Huback Ltda; Raphael Ivantes Huback
OBJETO: Promover adequação às normas consumeristas na oferta, publicidade e prestação de serviços médicos, em especial 
os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, nos termos do Código de Defesa do Consumidor

127. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 207.0.71379/2013
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Iraquara
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público
COMPROMISSÁRIO(A)(S): Município de Palmeiras e Prefeito Adriano de Queiroz Alves
OBJETO: Regularizar pagamento dos professores municipais e abster-se de atrasar pagamento dos servidores, independente-
mente da natureza do vínculo

137. INQUÉRITO CIVIL N° 600.9.64141/2017
ORIGEM: 1ª Promotoria de Justiça de Santo Antônio de Jesus
ASSUNTO: Direito Ambiental > Flora
COMPROMISSÁRIO: Bruno Pithon Valverde Barreto
OBJETO: Elaboração de projetos de recuperação de áreas degradada para plantar árvores nativas e recuperar a nascente dani-
fi cada, através de perito indicado pela Promotoria de Justiça

144. INQUÉRITO CIVIL N° 003.9.128358/2021
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça de Proteção da Moralidade Administrativa e do Patrimônio Público - 3º Promotor(a) 
de Justiça
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
COMPROMISSÁRIO(A)(S): Município de Madre de Deus e Prefeito Dailton Raimundo de Jesus Filho
OBJETO: Abstenção de nomear, para cargo comissionado ou contratação temporária, cônjuges, colaterais e parentes até o ter-
ceiro grau, sem efetivo processo de seleção, adequando-se à disposição da súmula vinculante nº 13 do STF

149. INQUÉRITO CIVIL Nº 003.0.59998/2015
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Euclides da Cunha
ASSUNTO: Direito Ambiental > Flora - Direito Ambiental > Reserva Legal
COMPROMISSÁRIO: Roberto Almeida Torres
OBJETO: Regularização ambiental completa do imóvel rural Fazenda Torres junto ao CEFIR e pagamento de indenização 

152. INQUÉRITO CIVIL Nº 010.0.206877/2016
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Anagé
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Fiscalização > Inspeção Sanitária 
de Origem Animal
- Direito do Consumidor > Contratos de Consumo > Produto Impróprio
COMPROMISSÁRIO(A)(S): Permissionários do setor de comercialização de carne e derivados (açougue).
OBJETO: Adoção de práticas consistentes na realização de procedimentos necessários para garantir a qualidade higiênico-sani-
tária da comercialização da carne e derivados, nos termos da Lei 8.078/90 e da Resolução RDC 216/04-ANVISA, da portaria n° 
304, de 22 de abril de 1996 – DIPOA/DAS/MAPA.

171. INQUÉRITO CIVIL Nº 003.9.245360/2019
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça de Proteção da Moralidade Administrativa e do Patrimônio Público - 3º Promotor(a) 
de Justiça
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
COMPROMISSÁRIO: Guarda Civil Municipal do Município de Salvador e o Inspetor GCM Marcelo Oliveira Silva
OBJETO: Regularizar processos licitatórios, anular contratações irregulares e abster-se de proceder novas contratações irregulares

175. INQUÉRITO CIVIL Nº 003.0.133187/2010
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Barreiras
ASSUNTO: Direito Penal > Crimes Previstos na Legislação Extravagante > Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Ge-
nético > Crimes contra a Flora
COMPROMISSÁRIO(A)(S): Márcio André Ulsenheimer e Mário Aloísio Ulsenheimer
OBJETO: Regularização ambiental completa dos imóveis rurais das Fazendas Ulsenheimer e de outros eventualmente adquiri-
dos, além de reparação por compensação de equivalente econômico ou por servidão ambiental

180. INQUÉRITO CIVIL Nº 003.9.318979/2021
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça do Consumidor - 5º Promotor(a) de Justiça
ASSUNTO: Direito do Consumidor > Práticas Abusivas
COMPROMISSÁRIO: Dubai Restaurante e Café Ltda
OBJETO: Cumprir o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 6°, inciso I e inciso VI, e art. 39, VIII, e regularizar situa-
ção do estabelecimento
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212. INQUÉRITO CIVIL Nº 596.9.270018/2016
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Feira de Santana
ASSUNTO: Direito Ambiental > Saneamento
COMPROMISSÁRIO: Município de Serrinha
OBJETO: Elaboração de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos

214. INQUÉRITO CIVIL Nº 600.9.256715/2021
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Santo Antônio de Jesus
ASSUNTO: Direito Ambiental > Fauna
COMPROMISSÁRIO: Antônio Cézar de Jesus
OBJETO: Regularização ambiental através da produção de mudas de árvores nativas e mudas de árvores frutíferas e distribuição 
de panfl etos educativos sobre meio ambiente

217. INQUÉRITO CIVIL Nº 699.9.85912/2021
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Itaberaba
ASSUNTO: Direito Ambiental > Flora
COMPROMISSÁRIO(A)(S): Marcion Augusto Nascimento Galvão e Marcion Augusto Nascimento Galvão Eireli
OBJETO: Fixação de condicionantes à atividade realizada

219. INQUÉRITO CIVIL Nº 600.9.213684/2021
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Santo Antônio de Jesus
ASSUNTO: Direito Ambiental > Flora
COMPROMISSÁRIO: Valney Araújo Cardoso
OBJETO: Regularização ambiental completa do imóvel rural Sítio Rural junto ao CEFIR, produção de mudas de árvores nativas 
e elaboração de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA)

222. INQUÉRITO CIVIL Nº 597.9.90196/2019
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Valença
ASSUNTO: Direito Ambiental > Flora
- Direito Ambiental > Reserva Legal
COMPROMISSÁRIO(A)(S): Jocimar dos Santos Nascimento
OBJETO: Promover a regularização ambiental do imóvel denominado Fazenda Lumiar junto ao CEFIR

226. INQUÉRITO CIVIL N° 709.0.126923/2011
ORIGEM: 4ª Promotoria de Justiça de Simões Filho
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
COMPROMISSÁRIO: Prefeitura de Simões Filho
OBJETO: Elaborar e encaminhar à Câmara dos Vereadores do Município de Simões Filho/Ba Projeto de Lei regulamentadora da 
prestação de serviço de transporte individual por táxi, com fi xação de condicionantes para prestação do serviço

238. INQUÉRITO CIVIL Nº 003.9.319362/2021
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça do Consumidor - 5º Promotor(a) de Justiça
ASSUNTO: Direito do Consumidor > Práticas Abusivas
COMPROMISSÁRIO(A)(S): SESC - Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado da Bahia e o SENAC - Ser-
viço Nacional De Aprendizagem
OBJETO: Manter regular funcionamento do estabelecimento, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor

244. INQUÉRITO CIVIL Nº 003.9.93594/2019
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Juazeiro
ASSUNTO: Direito Ambiental > Saneamento
- Direito Ambiental > Gestão Ambiental
COMPROMISSÁRIO: Município de Sento Sé; Serviço Autônomo de Água e Esgoto
OBJETO: Regularização ambiental e instituição de programas de vigilância ambiental no Município de Sento Sé

245. INQUÉRITO CIVIL Nº 600.9.249789/2021
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Santo Antônio de Jesus
ASSUNTO: Direito Ambiental > Flora
COMPROMISSÁRIO: Marcos de Jesus Freitas
OBJETO: Regularização ambiental de imóvel rural junto ao CEFIR, plantio de mudas de árvores nativas e pagamento de inde-
nização compensatória

385. INQUÉRITO CIVIL Nº 003.0.36645/2013
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Barreiras
ASSUNTO: Direito Penal > Crimes Previstos na Legislação Extravagante > Crimes Contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Ge-
nético > Crimes Contra a Flora
COMPROMISSÁRIO: Mário César Mascarenhas
OBJETO: Regularização ambiental de imóvel rural junto ao CEFIR, elaboração e execução de Plano de recuperação ambiental e 
PRADA e reparação ambiental, mediante instituição de servidão ambiental em área localizada na Fazenda Campo Alegre
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396. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 003.9.198180/2020
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo - 2º Promotor(a) de Justiça
ASSUNTO: Direito Ambiental > Poluição
COMPROMISSÁRIO(A)(S): Hiperideal Empreendimentos Ltda
OBJETO: Realizar manutenção periódica de geradores e máquinas, bem como realizar doação de de alimentos ao Instituto de 
Organização Neurológica da Bahia (ION)

401. INQUÉRITO CIVIL N° 708.9.6938/2020
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Teixeira de Freitas
ASSUNTO: Direito Ambiental > Flora
COMPROMISSÁRIO: Walter Vieira da Silva
OBJETO: Regularização ambiental junto ao CEFIR do imóvel rural Fazenda Água Boa - Município de Alcobaça – Ba, bem como 
realizar ações de recomposição de áreas degradadas e alteradas

409. INQUÉRITO CIVIL Nº 592.9.152403/2020
ORIGEM: 4ª Promotoria de Justiça de Senhor do Bonfi m
ASSUNTO: Direito do Consumidor > Oferta e Publicidade
COMPROMISSÁRIOS(A)(S): CPB - Clínica Popular do Brasil; Marcus Cardoso Carvalho
OBJETO: Saneamento de irregularidades na divulgação e atendimento a pacientes, sem registro da especialidade médica no 
CREMEB ou sem supedâneo legal

410. INQUÉRITO CIVIL Nº 598.0.214267/2012
ORIGEM: 12ª Promotoria de Justiça de Juazeiro
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Garantias Constitucionais > Pessoas com Defi ciência > 
Não Discriminação
COMPROMISSÁRIO: Município de Juazeiro/Ba
OBJETO: Proceder reformas e adequações nas instituições de ensino municipais, para permitir o efetivo acesso de pessoas 
com defi ciência, nos moldes das normas da ABNT, segundo preleções do art. 206, I, art. 208, III, da CF, art. 53, I e 54, III do ECA

433. INQUÉRITO CIVIL Nº 648.9.20985/2019
ORIGEM: 2ª Promotoria de Justiça de Itaparica
ASSUNTO: Direito Ambiental > Patrimônio Cultural
COMPROMISSÁRIO: Município de Itaparica/Ba
OBJETO:  Coibir abandono de imóveis do patrimônio histórico e conscientizar população

434. INQUÉRITO CIVIL Nº 003.9.319143/2021
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça do Consumidor - 5º Promotor(a) de Justiça
ASSUNTO: Direito do Consumidor > Práticas Abusivas
COMPROMISSÁRIO: Larriquerri Restaurante Ltda
OBJETO: Manter regular funcionamento do estabelecimento, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor

450. INQUÉRITO CIVIL Nº 591.0.213603/2015
ORIGEM: 2ª Promotoria de Justiça de Lauro de Freitas
ASSUNTO: Direito Penal > Crimes Previstos na Legislação Extravagante > Crimes Contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Ge-
nético > Crimes Contra a Flora
COMPROMISSÁRIO: Município de Lauro de Freitas
OBJETO: Promover adequação das dimensões dos sumidouros do sistema de tratamento de efl uentes

459. INQUÉRITO CIVIL Nº 699.9.202098/2020
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Itaberaba 
ASSUNTO: Direito Penal > Crimes Previstos na Legislação Extravagante > Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Ge-
nético > Poluição
COMPROMISSÁRIO: Frigorifi co Frango Dourado Ltda;
OBJETO: Pagamento de indenização e doação de cestas básicas à Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental 
– CIPPA, Lençóis /Ba

464. INQUÉRITO CIVIL Nº 003.9.1233/2022
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça do Consumidor - 3º Promotor(a) de Justiça
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Intervenção no Domínio Econômico > Proteção à Livre 
Concorrência > Venda Casada
COMPROMISSÁRIO: Centro Educacional Nossa Senhora do Resgate Ltda.
OBJETO: Oferecer desconto de 20% sobre material de inglês e ressarcir consumidores que adquiriram material antes da assi-
natura do termo

OBS: íntegra disponível em https://www.mpba.mp.br/area/conselho_superior/biblioteca/2636. 

Salvador, 10 de agosto de 2022.
ALEXANDRE SOARES CRUZ
Promotor de Justiça
Secretário-Geral
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DISTRIBUIÇÃO

Em 10 de agosto 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 N° 168.0.169035/2011
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Medeiros Neto
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
INTERESSADO(A)(S): Prefeitura Municipal de Medeiros Neto
RELATORIA: 1º Conselheiro - Zuval Gonçalves Ferreira

INQUÉRITO CIVIL N° 003.9.243448/2020
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça de Saúde - 2º Promotor(a) de Justiça
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
INTERESSADO(A)(S): Danuza de Brito Prates; Hospital Geral Ernesto Simões Filho; Mariângela de Souza Ramos; Marluce Silva 
dos Santos; Suely de Andrade e Silva; Vanda Suely Silva Batista
RELATORIA: 1º Conselheiro - Zuval Gonçalves Ferreira

INQUÉRITO CIVIL N° 008.9.105074/2019
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Amélia Rodrigues
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Servidor Público Civil > Processo Administrativo Discipli-
nar ou Sindicância > Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
INTERESSADO(A)(S): Cleide Santos Cardoso
RELATORIA: 1º Conselheiro - Zuval Gonçalves Ferreira

INQUÉRITO CIVIL N° 344.0.103976/2012
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Urandi
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Dano ao Erário
INTERESSADO(A)(S): Idalina Gonçalves Magalhães; José Cardoso de Oliveira; Município de Urandi
RELATORIA: 1º Conselheiro - Zuval Gonçalves Ferreira

INQUÉRITO CIVIL N° 677.0.182785/2013
ORIGEM: 1ª Promotoria de Justiça de Brumado
ASSUNTO: Direito do Consumidor > Contratos de Consumo > Fornecimento de Água
INTERESSADO(A)(S): EMBASA - Empresa Bahiana de Águas e Saneamento S/A; Município de Aracatu
RELATORIA: 1º Conselheiro - Zuval Gonçalves Ferreira

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 707.9.324798/2022
ORIGEM: 3ª Promotoria de Justiça de Poções
ASSUNTO: Direito da Criança e do Adolescente > Seção Cível > Entidades de atendimento
INTERESSADO(A)(S): Município de Poções
RELATORIA: 1º Conselheiro - Zuval Gonçalves Ferreira
  
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 066.9.144550/2019
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Sobradinho
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Controle de Constitucionalidade > Processo Legislativo
INTERESSADO(A)(S): Evaristo Pereira do Nascimento Júnior; Fábio Costa Barroso de Oliveira
RELATORIA: 2ª Conselheira - Rita Maria Silva Rodrigues

INQUÉRITO CIVIL Nº 608.0.244284/2013
ORIGEM: 4ª Promotoria de Justiça de Jequié
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
INTERESSADO(A)(S): Adenilson Rosa dos Santos; Município de Itagi 
RELATORIA: 2ª Conselheira - Rita Maria Silva Rodrigues

NOTÍCIA DE FATO Nº 003.9.284721/2022
ORIGEM: 2ª Promotoria de Justiça de Pojuca
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
INTERESSADO(A)(S): Carlos Eduardo Bastos Leite; Jorge Thieres Ciqueira Gonçalves
RELATORIA: 2ª Conselheira - Rita Maria Silva Rodrigues
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NOTÍCIA DE FATO Nº 190.9.180060/2022
ORIGEM: 3ª Promotoria de Justiça de Nazaré
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
INTERESSADO(A)(S): Marizene dos Santos
RELATORIA: 2ª Conselheira - Rita Maria Silva Rodrigues

NOTÍCIA DE FATO Nº 590.9.158238/2022
ORIGEM: 7ª Promotoria de Justiça de Camaçari
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
INTERESSADO(A)(S): Associação dos Moradores do Loteamento Las Palmas e do Loteamento da Chácara das Mangueiras; 
SEDUR - Camaçari
RELATORIA: 2ª Conselheira - Rita Maria Silva Rodrigues

INQUÉRITO CIVIL Nº 591.0.97559/2013
ORIGEM: 7ª Promotoria de Justiça de Lauro de Freitas
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Ordem Urbanística > Parcelamento do Solo
INTERESSADO(A)(S): Ministério Público Federal de Campo Formoso; Município de Lauro de Freitas; Roberval de Oliveira
RELATORIA: 3ª Conselheira - Maria das Graças Souza e Silva

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 003.9.4677/2022
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça do Consumidor - 4º Promotor(a) de Justiça
ASSUNTO: Direito do Consumidor > Práticas Abusivas
INTERESSADO(A)(S): Alexandre Magno de Amorim Loureiro; Atakarejo Distribuidor de Alimentos e Bebidas Eireli
RELATORIA: 3ª Conselheira - Maria das Graças Souza e Silva

INQUÉRITO CIVIL Nº 003.9.78272/2020
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça de Proteção da Moralidade Administrativa e do Patrimônio Público - 2º Promotor(a) 
de Justiça
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos 
INTERESSADO(A)(S): Município de Salvador
RELATORIA: 3ª Conselheira - Maria das Graças Souza e Silva

INQUÉRITO CIVIL Nº 168.0.102335/2009
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Medeiros Neto
ASSUNTO: Direito Ambiental > Gestão Ambiental
INTERESSADO(A)(S): Adalberto Alves Pinto; Prefeitura Municipal de Medeiros Neto
RELATORIA: 3ª Conselheira - Maria das Graças Souza e Silva

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 707.9.252504/2021
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça de Proteção da Moralidade Administrativa e do Patrimônio Público - 4º Promotor(a) 
de Justiça
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Concurso Público / Edital > Classifi cação e/ou Preterição
INTERESSADO(A)(S): Karine Soares Pereira; Thays Cássia Dias Rocha
RELATORIA: 3ª Conselheira - Maria das Graças Souza e Silva

INQUÉRITO CIVIL Nº 344.0.103207/2012
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Urandi
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Dano ao Erário
INTERESSADO(A)(S): Idalina Gonçalves Magalhães; José Cardoso de Oliveira; Município de Urandi
RELATORIA: 4ª Conselheira - Sara Mandra Moraes Rusciolelli Souza

INQUÉRITO CIVIL Nº 344.0.103991/2012
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Urandi
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Dano ao Erário
INTERESSADO(A)(S): Idalina Gonçalves Magalhães; José Cardoso de Oliveira; Município de Urandi
RELATORIA: 4ª Conselheira - Sara Mandra Moraes Rusciolelli Souza

INQUÉRITO CIVIL Nº 597.0.173104/2016
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Valença
ASSUNTO: Direito Penal > Crimes Previstos na Legislação Extravagante > Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Ge-
nético > Poluição
- Direito Ambiental > Flora
- Direito Ambiental > Mineração
INTERESSADO(A)(S): A Sociedade; Antônio Carlos Santana dos Santos; Denis Jesus dos Santos
RELATORIA: 4ª Conselheira - Sara Mandra Moraes Rusciolelli Souza
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PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 646.9.191956/2021
ORIGEM: 3ª Promotoria de Justiça de Itabuna
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
INTERESSADO(A)(S): Anônimo
RELATORIA: 4ª Conselheira - Sara Mandra Moraes Rusciolelli Souza

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 003.0.139215/2015
ORIGEM: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus da Lapa
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
INTERESSADO(A)(S): A Sociedade; Município de Serra do Ramalho
RELATORIA: 5º Conselheiro - Antônio Carlos Oliveira Carvalho

INQUÉRITO CIVIL Nº 003.9.148147/2019
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça do Consumidor - 3º Promotor(a) de Justiça
ASSUNTO: Direito do Consumidor > Jogos / Sorteios / Promoções Comerciais
INTERESSADO(A)(S): Fonte Nova Negócios e Participações S/A; Tarcizo Gabriel da Silva Júnior
RELATORIA: 5º Conselheiro - Antônio Carlos Oliveira Carvalho 

INQUÉRITO CIVIL Nº 597.9.87681/2020
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Valença
ASSUNTO: Direito Ambiental > Zona Costeira
INTERESSADO(A)(S): Município de Cairu; Tânia Bendel Bauer
RELATORIA: 5º Conselheiro - Antônio Carlos Oliveira Carvalho 

NOTÍCIA DE FATO Nº 003.9.318910/2022
ORIGEM: Salvador - Promotoria de Justiça do Consumidor - 4º Promotor(a) de Justiça
ASSUNTO: Direito do Consumidor > Contratos de Consumo > Serviços Profi ssionais
- Direito do Consumidor > Práticas Abusivas
INTERESSADO(A)(S): Deivison Marques da Anunciação; SMARTFIT
RELATORIA: 6ª Conselheira - Margareth Pinheiro de Souza

INQUÉRITO CIVIL Nº 608.0.35701/2013
ORIGEM: 8ª Promotoria de Justiça de Jequié
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público
- Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Serviços > Saúde > Tratamento Médico-Hospitalar > Atendimento/
Tratamento Ambulatorial
INTERESSADO(A)(S): Município de Jequié
RELATORIA: 6ª Conselheira - Margareth Pinheiro de Souza  

INQUÉRITO CIVIL Nº 608.0.98894/2016
ORIGEM: 4ª Promotoria de Justiça de Jequié 
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
INTERESSADO(A)(S): Marlene da Silva Costa; Meire Mércia Pereira Silva e Silva; Município de Manoel Vitorino
RELATORIA: 6ª Conselheira - Margareth Pinheiro de Souza  

INQUÉRITO CIVIL Nº 691.9.105567/2021
ORIGEM: 1ª Promotoria de Justiça de Xique-Xique
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
INTERESSADO(A)(S): Fórum da Cidadania de Xique-Xique; José Magalhães
RELATORIA: 6ª Conselheira - Margareth Pinheiro de Souza  
  
INQUÉRITO CIVIL Nº 003.0.163837/2013
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Medeiros Neto
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Concurso Público / Edital
INTERESSADO(A)(S): Jadina Paiva Silva
RELATORIA: 7ª Conselheira - Silvana Oliveira Almeida

INQUÉRITO CIVIL Nº 597.9.119036/2019
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Valença
ASSUNTO: Direito Ambiental > Flora
- Direito Ambiental > Reserva legal
INTERESSADO(A)(S): A Sociedade (Meio Ambiente); Gildita Mendes Ribeiro 
RELATORIA: 7ª Conselheira - Silvana Oliveira Almeida  
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INQUÉRITO CIVIL Nº 646.9.88930/2017
ORIGEM: 3ª Promotoria de Justiça de Itabuna
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Dano ao Erário
- Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > Enriquecimento ilícito
- Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > Violação aos 
Princípios Administrativos
INTERESSADO(A)(S): EMASA - Empresa Municipal de Águas e Esgoto
RELATORIA: 7ª Conselheira - Silvana Oliveira Almeida  

INQUÉRITO CIVIL Nº 696.0.70036/2015
ORIGEM: 5ª Promotoria de Justiça de Candeias
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Ordem Urbanística > Posturas Municipais
INTERESSADO(A)(S): Emiliana Cerqueira de Jesus; Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A
RELATORIA: 7ª Conselheira - Silvana Oliveira Almeida  

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 003.9.99034/2018
ORIGEM:  2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus da Lapa
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Violação aos Princípios Administrativos
INTERESSADO(A)(S): Marivaldo Santana de Jesus; Município de Bom Jesus da Lapa
RELATORIA: 8º Conselheiro - Paulo Gomes Júnior

INQUÉRITO CIVIL Nº 344.0.103181/2012
ORIGEM:  Promotoria de Justiça de Urandi
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Dano ao Erário
INTERESSADO(A)(S): Idalina Gonçalves Magalhães; José Cardoso de Oliveira; Município de Urandi
RELATORIA: 8º Conselheiro - Paulo Gomes Júnior

INQUÉRITO CIVIL Nº 344.0.103280/2012
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Urandi
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Dano ao Erário
INTERESSADO(A)(S): Idalina Gonçalves Magalhães; José Cardoso de Oliveira; Município de Urandi
RELATORIA: 8º Conselheiro - Paulo Gomes Júnior

INQUÉRITO CIVIL Nº 676.0.167585/2007
ORIGEM: 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus da Lapa
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público
INTERESSADO(A)(S): Prefeitura de Sítio do Mato/Ba
RELATORIA: 8º Conselheiro - Paulo Gomes Júnior

NOTÍCIA DE FATO Nº 015.9.95000/2018
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Araci
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Controle Externo da atividade policial > Correção de 
Ilegalidade e/ou Melhoria da Efi ciência Policial
INTERESSADO(A)(S): Flávio Pereira Amaral; Juliano dos Santos Passos; Sabino Gonçalves de Lima Neto
RELATORIA: 9º Conselheiro - Luiz Eugênio Fonseca Miranda

INQUÉRITO CIVIL Nº 168.0.67768/2014
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Medeiros Neto
ASSUNTO: Direito Penal > Crimes Previstos na Legislação Extravagante > Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Ge-
nético > Poluição
INTERESSADO(A)(S): Edilson de Jesus Silva
RELATORIA: 9º Conselheiro - Luiz Eugênio Fonseca Miranda

INQUÉRITO CIVIL Nº 597.0.26635/2013
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente com sede em Valença
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público
INTERESSADO(A)(S): Fazenda Barra dos Carvalhos Empreendimentos Imobiliários Ltda
RELATORIA: 9º Conselheiro - Luiz Eugênio Fonseca Miranda

INQUÉRITO CIVIL Nº 692.9.247186/2020
ORIGEM: 1ª Promotoria de Justiça de Guanambi
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > 
Dano ao Erário
- Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > Enriquecimento Ilícito
- Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Atos Administrativos > Improbidade Administrativa > Violação aos 
Princípios Administrativos 
INTERESSADO(A)(S): Cardoso Fernandes Santana Construções Ltda; Município de Guanambi
RELATORIA: 9º Conselheiro - Luiz Eugênio Fonseca Miranda
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INQUÉRITO CIVIL Nº 726.0.158009/2009
ORIGEM: 1ª Promotoria de Justiça de Ibotirama 
ASSUNTO: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público > Licitações
INTERESSADO(A)(S): Munícipio de Ibotirama
RELATORIA: 9º Conselheiro - Luiz Eugênio Fonseca Miranda

Salvador, 10 de agosto de 2022.

ALEXANDRE SOARES CRUZ
Promotor de Justiça
Secretário-Geral 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

GABINETE   

ATO Nº 502, DE 10 DE AGOSTO DE 2022.

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 127, § 2º, da 
Constituição Federal, o art. 136 da Constituição do Estado da Bahia e o art.15, incisos VI e VII, da Lei Complementar estadual nº 11, 
de 18 de janeiro de 1996, em vista do que dispõe a Lei estadual nº 8.966/2003, em conformidade com o regramento previsto no Edi-
tal nº  197/2017, que convocou o V Concurso Público para cargos do quadro de servidores do Ministério Público do Estado da Bahia, 
posteriormente alterado pelos Editais nos 205 e 214/2017, publicados no Diário de Justiça Eletrônico de 01.09.2017, 05.09.2017 e 
12.09.2017, respectivamente, assim como os Editais nos 020 e 051/2018 – Convocação para entrevista dos candidatos classifi ca-
dos para as vagas reservadas à população negra e Resultado das entrevistas dos candidatos classifi cados para as vagas reservas 
à população negra, DJE de 29 de janeiro de 2018 e 01 de março de 2018, bem como o Edital nº 236/2018, publicado no DJE de 31 
de julho de 2018, que homologou o resultado fi nal do certame para provimento dos cargos de Assistente Técnico-Administrativo e 
Analista Técnico , bem como,  o Ato nº 083/2020, publicado no DJE de 31 de janeiro de 2020 e o Edital nº 255/2022, publicado no 
DJE de 16 de fevereiro de 2022, que prorrogou o prazo do V Concurso Público para cargos do quadro de servidores do Ministério 
Público do Estado da Bahia, resolve NOMEAR, para o cargo de ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, os candidatos apro-
vados no V Concurso Público para Provimento do Quadro de Pessoal Permanente do Ministério Público do Estado da Bahia, ob-
servando as regras editalícias e o regime jurídico aplicável às reservas de vagas, de acordo com a seguinte ordem de classifi cação:  

ORDEM VAGA INSCRIÇÃO NOME ORIGEM DA VAGA

388º CN 827004830
JÔZIMAR MIRANDA NERI 
DE JESUS

VACÂNCIA 373ª CONVOCAÇÃO ATO Nº 288, DE 16 
DE MAIO DE 2022. ALINE SANTANA ALVES. NÃO 
TOMOU POSSE.

389º AC 827013394
LEONARDO LOPES MIRAN-
DA

VACÂNCIA 385ª CONVOCAÇÃO ATO Nº 341, DE 09 
DE JUNHO DE 2022. SAULO ANDRADE DE OLIVEI-
RA. NÃO TOMOU POSSE.

 
Salvador, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça 

ATO Nº 503, DE 10 DE AGOSTO 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, de acordo com a Lei no 
8.966, de 22 de dezembro de 2003, e em atenção ao procedimento SEI nº 19.09.01970.0017420/2022-54, resolve EXONERAR, 
a pedido, a partir de 22 de julho de 2022, o servidor CARLOS ALBERTO GONDIN SANTOS  , matrícula nº 355.072, do cargo de 
Assistente-Técnico Administrativo, deste Ministério Público.

Salvador, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1678, DE 10 DE AGOSTO DE 2022.

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 127, § 2º, da 
Constituição Federal, o art. 136 da Constituição do Estado da Bahia e o art. 15, incisos VI e VII, da Lei Complementar estadual 
nº 011, de 18 de janeiro de 1996, em vista do que dispõe a Lei Estadual nº 8.966, de 22 de dezembro de 2003, em conformidade 
com o regramento previsto no Edital nº 197/2017, que convocou o V Concurso Público para cargos do quadro de servidores 
do Ministério Público do Estado da Bahia, assim como os Editais nº 020 e 051/2018, bem como o Edital nº 236/2018, o Ato nº 
083/2020, publicado no DJE de 31 de janeiro de 2020 e o Edital nº 255/2022, publicado no DJE de 16 de fevereiro de 2022  que 
prorrogou o prazo do V Concurso Público para cargos do quadro de servidores do Ministério Público do Estado da Bahia,
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RESOLVE:

CONVOCAR os candidatos nomeados na forma do Ato nº 502/2022, para a apresentação de documentos, avaliação médica e 
posse, de acordo com as seguintes instruções:

I - Apresentação de documentos
1. Data: 11 a 24 de agosto de 2022 (das 9 às 16h)
2.  O candidato convocado deverá se dirigir à Diretoria de Gestão de Pessoas, situada na 5ª Avenida, nº 750, 1º andar, sala 115, 
Centro Administrativo da Bahia - CAB, nesta Capital, telefone (71) 3103-0115, 3103-0116 ou 3103-0117, munido dos documentos 
indicados Edital nº 197/2017.

II - Avaliação médica
1. Data: Entre 22 e 26 de agosto de 2022, conforme ofício de encaminhamento que será fornecido pela Diretoria de Gestão de 
Pessoas.
Obs: O ofício será encaminhado para o e-mail do candidato. Caso não receba até o dia 22/08/2022, favor encaminhar e-mail 
para planejamentorh@mpba.mp.br solicitando o envio. Antes da data agendada para o exame médico, o candidato deverá enviar 
os exames médicos e um documento de identidade com foto para o e-mail planejamentorh@mpba.mp.br.
2. A avaliação médica será realizada na Junta Médica Ofi cial do Estado, localizada no Centro de Atenção à Saúde Prof. Dr. José 
Maria de Magalhães Netto, 4° andar, Avenida Antônio Carlos Magalhães, S/N, Iguatemi, nesta Capital. Ponto de referência: entre 
a concessionária Gaulesa e o Empresarial WN e em frente ao hipermercado Big Bompreço.
3. O candidato convocado deverá se apresentar na Junta Médica Ofi cial do Estado, munido dos exames laboratoriais e com-
plementares listados no Edital nº 197, de 01 de setembro de 2017 e do ofício de encaminhamento fornecido pela Diretoria de 
Gestão de Pessoas.

III – Posse 

Data: 29 de agosto de 2022, às 9:00h. 
Local: Ministério Público do Estado da Bahia - 5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia - CAB, n° 750, Superintendência.

IV – Curso de Adaptação Funcional para os Novos Servidores do Ministério Públi-
co da Bahia Local: Ambiente Virtual de Aprendizagem do MPBA. 

Data: 29 de agosto de 2022 a partir das 9:30h e 30 a 31 de agosto de 2022, 01 e 02 de setembro, em turno integral. 

V - Apresentação no local de trabalho: 05 de setembro de 2022. 

Salvador, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

SECRETARIA GERAL   

EDITAL Nº 1674, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de sua atribuição legal, em conformidade com o artigo 
2º-A, §5º, do Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão 
administrativa registrados no SIGA sob o nº 14446/2021, TORNA PÚBLICA A DESISTÊNCIA DE TODOS OS INSCRITOS, nos 
termos do EDITAL Nº 1596/2022, publicado na edição do DJE de 04/08/2022, referente à substituição na SALVADOR - PROMO-
TORIA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR - 1ª PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA.

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1675, DE 10 DE AGOSTO DE 2022 

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. 15, X, “e”, em conformidade com o Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, 
e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 14446/2021, 
TORNA PÚBLICA a abertura de prazo de 2 (dois) 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 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:  
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA TITULAR
ATRIBUIÇÕES 

(Resolução OECP 21/2020 - Data de Publicação: 18/12/2020)

Salvador - Promotoria de Justiça do 
Consumidor - 1º Promotor de Justiça

Solon Dias 
da Rocha 

Filho

Atuação na defesa dos interesses difusos ou coletivos relacionados 
com o consumidor (Cível e Criminal) e atendimento ao público.

 
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 inscri-
ção; 
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, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi. 
. 

Salvador, 10 de agosto de 2022. 

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI 
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 1676, DE 10 DE AGOSTO DE 2022 

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de sua atribuição legal, em conformidade com o Ato 
Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa re-
gistrados no SIGA sob o nº 35502/2022, TORNA PÚBLICA a abertura de prazo de 2 (dois) 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 6 (seis) meses, cumulativamente com as atribuições que já exerçam, fi rmando o com-
promisso 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 8/2022 - Data de Publicação: 18/03/2022)

Santo Amaro - 3ª 
Promotoria de Justiça

RAFAEL MACE-
DO COELHO 
LUZ ROCHA

Registros Públicos, Inclusive Habilitação de Casamento
Cível

Família, Sucessões, Interditos
Meio Ambiente (Cível e Criminal), Inclusive Habitação e Urbanismo e Patrimônio 

Histórico
Patrimônio Público e Moralidade Administrativa (Cível e Criminal)

Fazenda Pública
Fundações:Fiscalização Das Fundações e Terceiro Setor

Cidadania (Cível e Criminal) - Saúde
Cidadania (Cível e Criminal) - Educação

Cidadania (Cível e Criminal) - Discriminação
 
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 
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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 inscri-
ção; 
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, 10 de agosto de 2022. 

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI 
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1379, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. 15, XXXV, da Lei 
Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão admi-
nistrativa registrados no SIGA sob o nº 35438/2022, DESIGNA a Promotora de Justiça DANIELA DE ALMEIDA, titular da 
4ª Promotoria de Justiça de Brumado, para participar das audiências designadas nos autos dos Processos nº 0000081-
43.2019.8.05.0009, 0000002-30.2020.8.05.0009, 0000167- 82.2017.8.05.0009 e 8000312-94.2020.8.05.0009, em trâmite 
na Vara Criminal da Comarca de Anagé, no dia 10/08/2022, nos termos do inc. IV do §4º do art. 1º do Ato Normativo nº 1, 
de 10 de janeiro de 2014.

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.
  
NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1380, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da  atribuição prevista na Lei Complementar nº 11, de 
18 de janeiro de 1996 e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 35408/2022, DESIGNA os Promotores de Justiça FERNANDA LIMA CUNHA, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Ipiaú, 
GUILHERME ABRANTE CARDOSO DE MORAES, titular da Promotoria de Justiça de Governador Mangabeira, IGOR CLOVIS 
SILVA MIRANDA, titular da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente, de âmbito regional, com sede em Jacobina, 
LISSA AGUIAR ANDRADE, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Ipiaú, MIRELLA BARROS CONCEIÇÃO BRITO, titular da 22ª 
Promotoria de Justiça de Feira de Santana, MONIA LOPES DE SOUZA GHIGNONE, titular da Promotoria de Justiça do Meio 
Ambiente e Habitação e Urbanismo da Capital - 4º Promotor(a) de Justiça, NÚBIA ROLIM DOS SANTOS, titular da 1ª Promotoria 
de Justiça de Serrinha, RUDÁ SANTOS FIGUEIREDO, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Cachoeira, SAMORY PEREIRA 
SANTOS, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Euclides da Cunha, SEVERINA PATRICIA FERNANDES, titular da 2ª Promotoria 
de Justiça de Serrinha, e a Promotora de Justiça Substituta GABRIELA GOMES CERQUEIRA FERREIRA, em exercício na 2ª 
Promotoria de Justiça de Senhor do Bonfi m, para atuarem em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Orga-
nizações Criminosas e Investigações Criminais - GAECO, a partir de 04/08/2022, no procedimento nº  681.9.149167/2020, nos 
termos do inciso III do §4o do art. 1o, do Ato Normativo no 1/2014.

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.
  
NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1381, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista na Lei Complementar nº 11, de 
18 de janeiro de 1996, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA 
sob o nº 35249/2022, REVOGA, a partir de 3/8/2022, a Portaria nº 1681/2019, publicada na edição do DJE de 02/10/2019, que 
designou os Promotores de Justiça EDNA MÁRCIA SOUZA BARRETO DE OLIVEIRA, titular da 6ª Promotoria de Justiça de 
Irecê, e THYEGO DE OLIVEIRA MATOS, titular da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente, de âmbito regional, 
com sede em Itaberaba, para atuarem em conjunto nos procedimentos, abaixo relacionados:
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698.0.95776/2012 698.9.214720/2016

003.0.13436/2016 698.9.234231/2017

698.9.127862/2018 003.9.12295/2019

698.0.161443/2016

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.
  
NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1382, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. 15, XXXV, da Lei Com-
plementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa 
registrados no SIGA sob o nº 35257/2022, DESIGNA a Promotora de Justiça ISABEL ADELAIDE DE ANDRADE MOURA, titular 
da 1ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri da Capital - 1º Promotor(a) de Justiça, para participar das audiências designadas 
nos autos dos Processos nº 0522942-87.2019.8.05.0001, nº 0519043-81.2019.8.05.0001, nº 0523525-72.2019.8.05.0001, nº 
0519361-64.2019.8.05.0001 e nº 0525363-50.2019.8.05.0001, em trâmite na 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher da Comarca de Salvador, no dia 15/08/2022, nos termos do inc. IV do §4º do art. 1º do Ato Normativo nº 1, de 10 de 
janeiro de 2014.

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.
  
NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1383, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. 15, XXXV, da Lei Com-
plementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa 
registrados no SIGA sob o nº 35257/2022, DESIGNA a Promotora de Justiça ISABEL ADELAIDE DE ANDRADE MOURA, titular 
da 1ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri da Capital - 1º Promotor(a) de Justiça, para participar das audiências designadas 
nos autos dos Processos nº 0534254-94.2018.8.05.0001, nº 0537859-14.2019.8.05.0001, nº 0504367-94.2020.8.05.0001, nº 
0538979-92.2019.8.05.0001 e nº 0536640-63.2019.8.05.0001, em trâmite na 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher da Comarca de Salvador, no dia 16/08/2022, nos termos do inc. IV do §4º do art. 1º do Ato Normativo nº 1, de 10 de 
janeiro de 2014.

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.
  
NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1384, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. 15, XXXV, da Lei Com-
plementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa 
registrados no SIGA sob o nº 35257/2022, DESIGNA a Promotora de Justiça ISABEL ADELAIDE DE ANDRADE MOURA, titular 
da 1ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri da Capital - 1º Promotor(a) de Justiça, para participar das audiências designadas 
nos autos dos Processos nº 0514905-71.2019.8.05.0001, nº 0703210-68.2021.8.05.0001, nº 0571008-35.2018.8.05.0001, nº 
0537434-84.2019.8.05.0001, nº 0706652-42.2021.8.05.0001, nº 0501476-03.2020.8.05.0001 e nº 0555614-85.2018.8.05.0001, 
em trâmite na 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador, no dia 17/08/2022, nos termos 
do inc. IV do §4º do art. 1º do Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014.

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.
  
NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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PORTARIA Nº 1385, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. 15, XXXV, da Lei Com-
plementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa 
registrados no SIGA sob o nº 35257/2022, DESIGNA o Promotor de Justiça ADALTO ARAUJO SILVA JÚNIOR, titular da 24ª 
Promotoria de Justiça Criminal da Capital - 1º Promotor(a) de Justiça, para participar das audiências designadas nos autos 
dos Processos nº 0506876-95.2020.8.05.0001, nº 0507616-53.2020.8.05.0001, nº 0515572-91.2018.8.05.0001, nº 0518708-
62.2019.8.05.0001, nº 0522176-34.2019.8.05.0001, nº 0515912-98.2019.8.05.0001 e nº 0553168-12.2018.8.05.0001, em trâmite 
na 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador, no dia 18/08/2022, nos termos do inc. IV 
do §4º do art. 1º do Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014.

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.
  
NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1386, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. 15, XXXV, da Lei Com-
plementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa 
registrados no SIGA sob o nº 35257/2022, 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 participar das audiências designadas 
nos autos dos Processos nº 0525056-96.2019.8.05.0001, nº 0527115-57.2019.8.05.0001, nº 0500829-08.2020.8.05.0001, nº 
0522216-16.2019.8.05.0001, nº 0504985-73.2019.8.05.0001, nº 0525878-85.2019.8.05.0001, nº 0510043-57.2019.8.05.0001, 
nº 0504822-93.2019.8.05.0001 e nº 0510018-44.2019.8.05.0001, em trâmite na 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher da Comarca de Salvador, no dia 19/08/2022, nos termos do inc. IV do §4º do art. 1º do Ato Normativo nº 1, de 10 de 
janeiro de 2014.

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.
  
NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1387, DE 10 DE AGOSTO 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, em conformidade com o disposto no §1º do art. 1º do Ato Normativo Conjunto 
nº 1, de 24 de março de 2020, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados 
no SIGA sob o nº 33893/2022, assim como a lista de inscritos constante do edital nº 1613/2022, publicado na edição do DJE de 
10/08/2022, e o parecer da Corregedoria-Geral, DESIGNA o Promotor de Justiça MARCO AURÉLIO NASCIMENTO AMADO, 
titular da 3ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri da Capital - 2º Promotor(a) de Justiça, para exercer auxílio à Promotora de 
Justiça abaixo indicada, conforme especifi cado, no período de 11/08/2022 a 28/02/2023, independentemente da possibilidade de 
revogação desta portaria, a qualquer tempo, a critério da administração:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

PROMOTOR(A) 
DE JUSTIÇA EM 

EXERCÍCIO

ATRIBUIÇÕES FIXADAS PELO ÓRGÃO ESPECIAL
(Resolução OECP 3/2012 - Data de Publicação: 05/10/2012)

Ubatã - 1ª Promo-
toria de Justiça

SUSILA RIBEI-
RO MACHADO

Controle Externo da Atividade Policial; Criminal; Violência Do-
méstica Contra a Mulher (Cível e Criminal); Execuções Penais; 

Crime de Pequeno Potencial Ofensivo; Infância e Juventude (Cí-
vel e Criminal); Patrimônio Público e Moralidade Administrativa 

(Cível e Criminal); Fazenda Pública; Júri; Tóxicos

FUNÇÕES EXERCIDAS PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA AUXILIAR DESIGNADO(A):

Manifestação em inquéritos policiais e processos judiciais

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1388, DE 10 DE AGOSTO DE 2022
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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, em conformidade com o disposto no §1º do art. 1º do Ato Normativo Conjunto 
nº 1, de 24 de março de 2020, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados 
no SIGA sob o nº 30801/2022, assim como a lista de inscritos constante do edital nº 1610/2022, publicado na edição do DJE 
de 10/08/2022, e o parecer da Corregedoria-Geral, DESIGNA a Promotora de Justiça DANÚBIA CATARINA OLIVEIRA BITTEN-
COURT, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Santo Antônio de Jesus, para exercer auxílio ao Promotor de Justiça abaixo indi-
cado, conforme especifi cado, no período de 11/08/2022 a 28/02/2023, independentemente da possibilidade de revogação desta 
portaria, a qualquer tempo, a critério da administração:

PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA

PROMOTOR(A) 
DE JUSTIÇA EM 

EXERCÍCIO

ATRIBUIÇÕES FIXADAS PELO ÓRGÃO ESPECIAL
(Resolução OECP 10/2022 - Data de Publicação: 12/04/2022)

Amargosa - 3ª Pro-
motoria de Justiça

AILSON DE ALMEI-
DA MARQUES

Controle Externo da Atividade Policial Criminal Violência Do-
méstica Contra a Mulher (Cível e Criminal) Execuções Pe-

nais Crime de Pequeno Potencial Ofensivo Júri Tóxicos

FUNÇÕES EXERCIDAS PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA AUXILIAR DESIGNADO(A):

Participação em audiências de custódia, de instrução e sessões do tribunal do júri, e manifestação em termos cir-
cunstanciados, processos oriundos do sistema SEEU, inquéritos policiais e procedimentos extrajudiciais

 
Eu, Ricardo de Assis Andrade, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.
Salvador, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1389, DE 10 DE AGOSTO 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, em conformidade com o Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, e tendo 
em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 29356/2022, assim 
como a relação de inscritos constante do edital nº 440/2022, publicado na edição do DJE de 30/03/2022, DESIGNA a Promotora 
de Justiça LETICIA COUTINHO MONTE ALTO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Canavieiras, para exercer, cumulativamen-
te com as funções pertinentes à sua anterior designação ou sua titularidade, durante o período de 11/08/2022 a 24/04/2023, 
independentemente da possibilidade de revogação desta portaria, a qualquer tempo, a critério da administração, as funções da 
Promotoria de Justiça abaixo indicada, em substituição à Promotora de Justiça titular:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA TITULAR
ATRIBUIÇÕES FIXADAS PELO ÓR-

GÃO ESPECIAL (Resolução OECP 3/2012 
- Data de Publicação: 05/10/2012)

Ipiaú - 1ª Promotoria de Justiça RAFAELLA SILVA CARVALHO

Consumidor (Cível e Criminal)
Idoso (Cível e Criminal)

Cível
Família, Sucessões, Interditos

Meio Ambiente (Cível e Criminal), Inclusive Ha-
bitação e Urbanismo e Patrimônio Histórico

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1390, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, uso da atribuição prevista na Lei Complementar nº 11, de 
18 de janeiro de 1996, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o 
nº 29356/2022, REVOGA, a partir de 11/08/2022, a Portaria nº 451/2022, publicada na edição do DJE de 05/04/2022, que designou a 
Promotora de Justiça LARISSA AVELAR E SANTOS, titular da 14ª Promotoria de Justiça de Itabuna, para exercer, cumulativamente 
com as funções pertinentes à sua titularidade ou anterior designação, as atribuições da 1ª Promotoria de Justiça de Ipiaú. 

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

Salvador, 10 de agosto de 2022. 

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI 
Procuradora-Geral de Justiça
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PORTARIA Nº 1391, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da  atribuição prevista no art. 15, XL, da Lei Comple-
mentar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, na forma do Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, e tendo em vista o que consta nos 
autos do procedimento de gestão administrativa registrados no SIGA sob o nº 35584 / 2022, PUBLICA, para conhecimento, es-
pecialmente dos senhores Advogados, Defensores Públicos e Magistrados, a alteração na escala do Plantão do Ministério Públi-
co da Região de Plantão nº 7 – Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana, na forma seguinte, mantendo-se os demais 
designados nas Portarias nº 596/2022 e 1296/2022, publicadas, respectivamente, no DJE dos dias 27/04/2022 e 1º/08/2022:

PERÍODO PROMOTOR DE JUSTIÇA PLANTONISTA
12/09/2022 08:00
19/09/2022 08:00

André Garcia de Jesus

26/09/2022 08:00
03/10/2022 08:00

Samira Jorge

Eu, Ricardo de Assis Andrade, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.
Salvador, 10 de agosto de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1392, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. art 15, XXXV, da Lei 
Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administra-
tiva registrados no SIGA sob o nº 35414/2022, DESIGNA o Promotor de Justiça JOÃO RICARDO SOARES DA COSTA, titular da 
9ª Promotoria de Justiça de Barreiras, para participar das audiências designadas nos autos dos processos abaixo elencados, em 
trâmite na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barreiras, no dia 08/08/2022, nos termos inc. IV do §4º do art. 1º do Ato 
Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014.

8000944-13.2022.8.05.0022
8000961-49.2022.8.05.0022
8005442-89.2021.8.05.0022 

8000928-59.2022.8.05.0022
8000955-42.2022.8.05.0022
8000964-04.2022.8.05.0022

           8000923-37.2022.8.05.0022

 
Eu, Ricardo de Assis Andrade, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.
Salvador, 10 de agosto de 2022.
  
NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1393, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição prevista no art. 15, XXXV, da Lei Com-
plementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, tendo em vista o que consta nos autos do procedimento de gestão administrativa 
registrados no SIGA sob o nº 35421/2022, DESIGNA a Promotora de Justiça ALICE KOERICH INACIO, titular da 1ª Promotoria 
de Justiça de Canavieiras, para participar da audiência designada nos autos do processo nº 8000397-07.2022.8.05.0043, em 
trâmite na Vara Criminal da comarca de Canavieiras, no dia 23/08/2022, nos termos do inc. IV do §4º do art. 1º do Ato Normativo 
nº 1, de 10 de janeiro de 2014.

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

Salvador, 10 de agosto de 2022.
  
NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

DECISÕES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

ACHILES DE JESUS SIQUARA FILHO, Procurador(a) de Justiça. SIGA nº 38842.7/2022. Requerimento: Interrupção de Outras 
Ausências. Interesse institucional, para participar do XV Congresso Estadual do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Deci-
são: DEFERIDO, para o período de 09/08/2022 a 12/08/2022.

ADIVALDO GUIMARÃES CIDADE, Procurador(a) de Justiça. SIGA nº 38844.7/2022. Requerimento: Outras Ausências. Interes-
se particular. Autorização de ausência da Procuradoria de Justiça na forma do art. 15, XXXIX da Lei Complementar nº 11, de 
18 de janeiro de 1996, disciplinado pelo Ato Normativo nº 3, de 14 de março de 2019. Decisão: DEFERIDO, para o período de 
19/09/2022 a 23/09/2022.
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ÁUREA LÚCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP, Procurador(a) de Justiça. SIGA nº 38845.7/2022. Requerimento: Folga compensatória 
pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 34, de 22 de junho de 2021, para o período de 
16/08/2022 a 18/08/2022.

AURIVANA CURVELO DE JESUS BRAGA, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 38699.7/2022. Requerimento: autorização 
de ausência justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 29/08/2022 a 29/08/2022. Decisão: 
DEFERIDO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 1996 e no Ato Normativo nº 
3, de 14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Márcia Câncio Santos Villasboas - Salvador - 13ª Promotoria de 
Justiça de Família - 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. 

CAROLINE MARONITA STANGE, Promotor(a) de Justiça de São Sebastião do Passé. SIGA nºs 87863.1/2022 e 87864.1/2022. 
Requerimento: Férias. 2022.1. Requerimento de gozo fracionado. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 165, §2º, da Lei 
Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 1996, de ‘Pendente Confi rmar Período’ para os períodos de 12/09/2022 a 
21/09/2022 e de 12/12/2022 a 21/12/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Dahiane Bulcão Caldas - São Sebastião do 
Passé - 1ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). 

DANIELA BAQUEIRO VARGAS LEAL ALVES, Promotor(a) de Justiça de Juazeiro. SIGA nº 13383.8/2022. Requerimento: Folga 
compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, para o 
período de 11/08/2022 a 12/08/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Sammuel de Oliveira Luna - Juazeiro - 09ª Promotoria 
de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). 

FILIPE CEZAR GODOY, Promotor(a) de Justiça de Luís Eduardo Magalhães. SIGA nº 12068.2/2022. Requerimento: Licença. 
Tratamento de saúde. Decisão: DEFERIDO, com base nos arts. 172, I, e 173 da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de ja-
neiro de 1996, para o período de 08/08/2022 a 08/08/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Luana Colontonio Triches - Luís 
Eduardo Magalhães - 3ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). 

GEAN CARLOS LEÃO, Promotor(a) de Justiça de Itapetinga. SIGA nº 87848.1/2022. Requerimento: Férias. 2022.2. Adiamento 
no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 
1996, transferindo-se de 03/10/2022 a 22/10/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de confi rmação. 

IDELZUITH FREITAS DE OLIVEIRA NUNES, Promotor(a) de Justiça de Feira de Santana. SIGA nº 13363.8/2022. Requerimento: 
Folga compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, 
para o período de 04/11/2022 a 04/11/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça - Jó Anne da Costa Sardeiro Silveira - Feira de 
Santana - 13ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientifi cado(a).

IDELZUITH FREITAS DE OLIVEIRA NUNES, Promotor(a) de Justiça de Feira de Santana. SIGA nº 13361.8/2022. Requerimento: 
Folga compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, 
para o período de 03/11/2022 a 03/11/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça - Jó Anne da Costa Sardeiro Silveira - Feira de 
Santana - 13ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientifi cado(a).

IDELZUITH FREITAS DE OLIVEIRA NUNES, Promotor(a) de Justiça de Feira de Santana. SIGA nº 13359.8/2022. Requerimento: 
Folga compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, 
para o período de 23/09/2022 a 23/09/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça - Jó Anne da Costa Sardeiro Silveira - Feira de 
Santana - 13ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientifi cado(a).

IDELZUITH FREITAS DE OLIVEIRA NUNES, Promotor(a) de Justiça de Feira de Santana. SIGA nº 13357.8/2022. Requerimento: 
Folga compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, 
para o período de 22/09/2022 a 22/09/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça - Jó Anne da Costa Sardeiro Silveira - Feira de 
Santana - 13ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientifi cado(a).

IDELZUITH FREITAS DE OLIVEIRA NUNES, Promotor(a) de Justiça de Feira de Santana. SIGA nº 13355.8/2022. Requerimento: 
Folga compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, 
para o período de 21/09/2022 a 21/09/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça - Jó Anne da Costa Sardeiro Silveira - Feira de 
Santana - 13ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientifi cado(a).

IGOR CLOVIS SILVA MIRANDA, Promotor(a) de Justiça de Senhor do Bonfi m. SIGA nº 13370.8/2022. Requerimento: Suspensão 
de Folga compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, 
para o período de 10/08/2022 a 10/08/2022, fi cando o novo período de gozo aguardando marcação até a data de expiração. 

JAILSON TRINDADE NEVES, Promotor(a) de Justiça de Guanambi. SIGA nº 38843.7/2022. Requerimento: autorização de 
ausência justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 23/08/2022 a 25/08/2022. Decisão: 
DEFERIDO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 1996 e no Ato Normativo nº 
3, de 14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Eduardo Antônio Bittencourt Filho - Barreiras - Promotoria de 
Justiça Especializada em Meio Ambiente, já devidamente cientifi cado(a). O afastamento autorizado não implica a suspensão da 
distribuição ordinária dos procedimentos e processos judiciais e extrajudiciais. 

JOSÉ JUNSEIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA, Promotor(a) de Justiça de Vitória da Conquista. SIGA nº 13374.8/2022. Requeri-
mento: Folga compensatória pela atuação em plantão. Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no 
Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, transferindo-se de 05/05/2020 a 05/05/2020 para gozo oportuno, fi cando o período 
pendente de confi rmação.
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KÁRITA CONCEIÇÃO CARDIM DE LIMA, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 87859.1/2022. Requerimento: Férias. 
2022.2. Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar Estadual nº 11, 
de 18 de janeiro de 1996, transferindo-se de 21/09/2022 a 30/09/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de con-
fi rmação. 

KÁRITA CONCEIÇÃO CARDIM DE LIMA, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 87858.1/2022. Requerimento: Férias. 
2021.2. Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar Estadual nº 11, 
de 18 de janeiro de 1996, transferindo-se de 08/09/2022 a 17/09/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de con-
fi rmação. 

LEANDRO MARQUES MEIRA, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 87860.1/2022. Requerimento: Férias. 2022.2. Adia-
mento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro 
de 1996, transferindo-se de 13/10/2022 a 01/11/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de confi rmação. 

LEANDRO MARQUES MEIRA, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 85178.1/2021. Requerimento: Férias. 2022.1. Adia-
mento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro 
de 1996, transferindo-se de 17/01/2022 a 05/02/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de confi rmação. 

MAURÍCIO FOLTZ CAVALCANTI, Promotor(a) de Justiça de Jequié. SIGA nº 13379.8/2022. Requerimento: Folga compensa-
tória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, para o período 
de 25/08/2022 a 26/08/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Otávio de Castro Alla - Jequié - 4ª Promotoria de Justiça, já 
devidamente cientifi cado(a). 

NATALY SANTOS DE ARAÚJO, Promotor(a) de Justiça de Camaçari. SIGA nº 87862.1/2022. Requerimento: Férias. 2022.1. 
Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de 
janeiro de 1996, transferindo-se de 30/11/2022 a 19/12/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de confi rmação. 

NATALY SANTOS DE ARAÚJO, Promotor(a) de Justiça de Camaçari. SIGA nº 87861.1/2022. Requerimento: Férias. 2022.2. 
Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de 
janeiro de 1996, transferindo-se de 01/09/2022 a 20/09/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de confi rmação.

PATRICIA SILVA MOREIRA BARRETO, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 12208.3/2022. Requerimento: Licença Prê-
mio. 5.3. Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 181, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 
11, de 18 de janeiro de 1996, para gozo oportuno, fi cando o período pendente de confi rmação. 

PATRICIA SILVA MOREIRA BARRETO, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 12207.3/2022. Requerimento: Licença Prê-
mio. 5.2. Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 181, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 
11, de 18 de janeiro de 1996, para gozo oportuno, fi cando o período pendente de confi rmação. 

PATRICIA SILVA MOREIRA BARRETO, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 12206.3/2022. Requerimento: Licença Prê-
mio. 5.1. Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 181, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 
11, de 18 de janeiro de 1996, para gozo oportuno, fi cando o período pendente de confi rmação. 

RAFAEL MACEDO COELHO LUZ ROCHA, Promotor(a) de Justiça de Castro Alves. SIGA nº 87852.1/2022. Requerimento: Fé-
rias. 2022.2. Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar Estadual nº 
11, de 18 de janeiro de 1996, transferindo-se de 28/11/2022 a 07/12/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de 
confi rmação. 

RAFAEL MACEDO COELHO LUZ ROCHA, Promotor(a) de Justiça de Castro Alves. SIGA nº 87851.1/2022. Requerimento: Fé-
rias. 2022.2. Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar Estadual nº 
11, de 18 de janeiro de 1996, transferindo-se de 16/11/2022 a 25/11/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de 
confi rmação. 

RENATA SOARES TALLARICO, Promotor(a) de Justiça de Mata de São João. SIGA nº 38841.7/2022. Requerimento: autori-
zação de ausência justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 05/09/2022 a 06/09/2022. 
Decisão: DEFERIDO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 1996 e no Ato Nor-
mativo nº 3, de 14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Gustavo Fonseca Vieira - Valença - Promotoria de 
Justiça Especializada em Meio Ambiente, já devidamente cientifi cado(a). O afastamento autorizado não implica a suspensão da 
distribuição ordinária dos procedimentos e processos judiciais e extrajudiciais. 

ROBERTA MASUNARI, Promotor(a) de Justiça de Juazeiro. SIGA nº 13382.8/2022. Requerimento: Folga compensatória pela 
atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, para o período de 14/10/2022 
a 14/10/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Joseane Mendes Nunes - Juazeiro - 13ª Promotoria de Justiça, já devida-
mente cientifi cado(a).

ROBERTA MASUNARI, Promotor(a) de Justiça de Juazeiro. SIGA nº 13381.8/2022. Requerimento: Folga compensatória pela 
atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, para o período de 13/10/2022 
a 13/10/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Joseane Mendes Nunes - Juazeiro - 13ª Promotoria de Justiça, já devida-
mente cientifi cado(a). 
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ROBERTA MASUNARI, Promotor(a) de Justiça de Juazeiro. SIGA nº 13380.8/2022. Requerimento: Folga compensatória pela 
atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, para o período de 10/10/2022 
a 11/10/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Joseane Mendes Nunes - Juazeiro - 13ª Promotoria de Justiça, já devida-
mente cientifi cado(a). 

SARA DE OLIVEIRA GUANAES AGUIAR E SÁ, Promotor(a) de Justiça de Vitória da Conquista. SIGA nº 38839.7/2022. Reque-
rimento: autorização de ausência justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 08/09/2022 a 
09/09/2022. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 1996 e 
no Ato Normativo nº 3, de 14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Valtércio Pedrosa - Vitória da Conquista 
- 01ª 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. 

SARA DE OLIVEIRA GUANAES AGUIAR E SÁ, Promotor(a) de Justiça de Vitória da Conquista. SIGA nº 38838.7/2022. Reque-
rimento: autorização de ausência justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 05/09/2022 a 
06/09/2022. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 1996 e 
no Ato Normativo nº 3, de 14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Valtércio Pedrosa - Vitória da Conquista 
- 01ª 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. 

SARA DE OLIVEIRA GUANAES AGUIAR E SÁ, Promotor(a) de Justiça de Vitória da Conquista. SIGA nº 13369.8/2022. Requeri-
mento: Folga compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 
2021, para o período de 12/09/2022 a 12/09/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Valtércio Pedrosa - Vitória da Conquista 
- 01ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). 

SARA DE OLIVEIRA GUANAES AGUIAR E SÁ, Promotor(a) de Justiça de Vitória da Conquista. SIGA nº 13366.8/2022. Requeri-
mento: Folga compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 
2021, para o período de 02/09/2022 a 02/09/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Valtércio Pedrosa - Vitória da Conquista 
- 01ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientifi cado(a). 

SIMONE FERREIRA LINS ROCHA, Promotor(a) de Justiça de Simões Filho. SIGA nº 87857.1/2022. Requerimento: Férias. 
2022.2. Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar Estadual nº 11, 
de 18 de janeiro de 1996, transferindo-se de 08/09/2022 a 17/09/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de con-
fi rmação. 

THIARA RUSCIOLELLI SOUZA BEZERRA, Promotor(a) de Justiça de Camaçari. SIGA nº 13372.8/2022. Requerimento: Folga 
compensatória pela atuação em plantão. Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo 
nº 22, de 6 de abril de 2021, transferindo-se de 22/11/2022 a 25/11/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de 
confi rmação.

TRÍCIA MARIA NUNES LIRA, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 87865.1/2022. Requerimento: Férias. 2022.2. Adiamen-
to no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 
1996, transferindo-se de 01/08/2022 a 20/08/2022 para gozo oportuno, fi cando o período pendente de confi rmação. 

VANEZZA DE OLIVEIRA BASTOS ROSSI, Promotor(a) de Justiça de Camaçari. SIGA nº 38828.7/2022. Requerimento: auto-
rização de ausência justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 19/09/2022 a 21/09/2022. 
Decisão: DEFERIDO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 1996 e no Ato 
Normativo nº 3, de 14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Cláudio Jenner de Moura Bezerra - Feira de San-
tana - Promotoria de Justiça Especializada em Sonegação Fiscal, já devidamente cientifi cado(a). O afastamento autorizado não 
implica a suspensão da distribuição ordinária dos procedimentos e processos judiciais e extrajudiciais. 

VANEZZA DE OLIVEIRA BASTOS ROSSI, Promotor(a) de Justiça de Camaçari. SIGA nº 38827.7/2022. Requerimento: auto-
rização de ausência justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 12/09/2022 a 16/09/2022. 
Decisão: DEFERIDO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 1996 e no Ato 
Normativo nº 3, de 14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Cláudio Jenner de Moura Bezerra - Feira de San-
tana - Promotoria de Justiça Especializada em Sonegação Fiscal, já devidamente cientifi cado(a). O afastamento autorizado não 
implica a suspensão da distribuição ordinária dos procedimentos e processos judiciais e extrajudiciais. 

VANEZZA DE OLIVEIRA BASTOS ROSSI, Promotor(a) de Justiça de Camaçari. SIGA nº 38826.7/2022. Requerimento: auto-
rização de ausência justifi cada da Promotoria de Justiça, por interesse particular, para o período de 08/09/2022 a 09/09/2022. 
Decisão: DEFERIDO, com base no art. 15, XXXIX, da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 1996 e no Ato 
Normativo nº 3, de 14 de março de 2019. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Cláudio Jenner de Moura Bezerra - Feira de San-
tana - Promotoria de Justiça Especializada em Sonegação Fiscal, já devidamente cientifi cado(a). O afastamento autorizado não 
implica a suspensão da distribuição ordinária dos procedimentos e processos judiciais e extrajudiciais. 



TJBA - DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - Nº 3.156 - Disponibilização: segunda-feira, 15 de agosto de 2022 Cad 1 / Página 2227

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO DE CRIMES ATRIBUÍDOS A PREFEITOS-CAP   

EDITAL DE PRORROGAÇÃO Nº 063/2022
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL IDEA Nº 003.9.350306/2021 

O 3º Promotor do Núcleo de Crimes Atribuídos a Prefeitos em substituição ao 2º Promotor, no uso de suas atribuições legais, 
em cumprimento ao disposto no art. 13, caput, da Resolução n. 181/2017 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLI-
CO - CNMP, que reza: “o procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, permitidas, 
por igual período, prorrogações sucessivas, por decisão fundamentada do membro do Ministério Público responsável pela sua 
condução”, comunica aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão, pelo período de 90 (noventa) dias, do PIC Nº 
003.9.350306/2021, a contar 10 de agosto de 2022, considerando a necessidade da realização de diligências imprescindíveis à 
elucidação dos fatos. 

Salvador, 10 de agosto de 2022. 

JOSÉ JORGE MEIRELES FREITAS
Promotor de Justiça Convocado 
(Portaria n° 433/2020 - DPJe 09/03/20, c/c Ato de Delegação n° 018/2020 - DPJe 12/03/20) 

 SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 GABINETE   

 DECISÃO ADMINISTRATIVA 
  
Procedimento nº 19.09.00855.0006170/2022-43 – Sindicância. O Superintendente de Gestão Administrativa, no procedimento 
em epígrafe, decide pelo arquivamento, com fulcro no art. 206, inciso I, da Lei Estadual nº. 6.677/1994. Parecer Técnico Jurídico 
nº 558/2022. Salvador, 10/08/2022.

DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES   

RESULTADO DO SORTEIO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA 
CONCORRÊNCIA nº 03/2022 – PROCESSO nº  19.09.02007.0014140/2021-76. OBJETO:  prestação de serviços de publicidade 
e propaganda, por intermédio de agência de propaganda, conforme disposições contidas no edital e em todos os seus anexos. 
A Comissão Permanente de Licitação-CPL do Ministério Público do Estado da Bahia, com base no princípio da publicidade e 
conforme § 2º, art.10 da Lei 12.232 de 29/04/2010, torna público que, foi procedido o sorteio dos profi ssionais indicados conforme 
divulgação publicada no DJ-e do TJBA e no Diário Ofi cial da União de 26/07/2022, para a formação da Subcomissão Técnica 
destinada a análise e julgamento das propostas técnicas pertinentes à referida Concorrência. Foram sorteados: DANIELA CAI-
RO SANTOS DE FREITAS e MANUELA DAMACENO DOS SANTOS, vinculadas ao Ministério Público do Estado da Bahia e 
ALFONS HEINRICH ALTMICKS vinculado à UCSAL. Salvador/Ba, 10/08/2022. Monica Sobrinho, Presidente da CPL.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 31/2022 – UASG 926302 – PROCESSO nº 19.09.00854.0007861/2022-96. OBJETO: Aquisição de 
solução de controladora de sistema de armazenamento de dados (storage) do fabricante NetApp, com garantia e suporte técnico 
de hardware e software por 60 (sessenta) meses, conforme edital e seus anexos. AVISO: Licitação homologada em sistema 
pela autoridade competente, o Superintendente de Gestão Administrativa, no dia 10/08/2022, com base no Parecer nº 561/2022, 
da Assessoria Técnico-Jurídica. Termo de homologação disponível no sistema Comprasnet, através do site https://www.gov.br/
compras/pt-br EMPRESA VENCEDORA: SERVIX INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 01.134191/0003-09. Salvador-Ba - Frederico 
Welington Silveira Soares – Superintendente.

AVISO DE CONTINUIDADE DE SESSÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 04/2022, PROCESSO nº 19.09.02687.0011607/2022-46. OBJETO: Obra de reforma do pavimento 
térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, 
Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme edital e seus anexos. AVISO: A Comissão Permanente de Licitação 
informa aos interessados que será dada continuidade da licitação em epígrafe no dia 15/08/2022 às 14:00 horas. Salvador/BA, 
20/07/2022. Monica Sobrinho – Presidente da CPL.

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Nº 098/2022 - SGA. Processo SEI: 19.09.01400.0013677/2022-
25 - Dispensa nº 080/2022 – DADM. Parecer jurídico: 874/2018. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a empresa Re-
givaldo Peixoto Lopes, CNPJ nº 30.810.136/0001-28. Objeto: prestação de serviços de coleta e entrega diárias de documentos 
e encomendas urgentes, para atender a Promotoria de Justiça de Ipirá/BA. Regime de execução: Empreitada por preço global. 
Valor global: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/Gestora 40.101/0003 - 
Ação (P/A/OE) 2000 - Região 9900 - Destinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 33.90.39. Forma de Pagamento: ordem 
bancária para crédito em conta corrente do Contratado. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a começar em 10 de agosto de 2022 
e a terminar em 09 de agosto de 2023.
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PORTARIA Nº 257/2022

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais e, considerando o expediente nº 19.09.01400.0013677/2022-25, RESOLVE designar os ser-
vidores Jorge Gabriel de Souza Santos, matrícula nº 353.586 e Mariana de Almeida Correia, matrícula nº 354.087 para 
exercerem as atribuições de fi scal e suplente, para exercerem as atribuições de fi scal e suplente, respectivamente, 
do contrato nº 098/2022 - SGA, relativo aos serviços de mensageiro motorizado da Promotoria de Justiça de Ipirá-BA.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 09 de agosto de 2022.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Nº 103/2022 - SGA. Processo SEI: 19.09.01950.0016523/2022-
13 - Dispensa nº 098/2022 – DADM. Parecer jurídico: 874/2018. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a empresa 
Charles Lopes Carmo, CNPJ nº 30.965.053/0001-08. Objeto: prestação de serviços de coleta e entrega diárias de documentos e 
encomendas urgentes, para atender a Promotoria de Justiça de Poções/BA. Regime de execução: Empreitada por preço global. 
Valor global: R$ 7.200,00 (sete mil e diuzentos reais). Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/Gestora 40.101/0003 - Ação 
(P/A/OE) 2000 - Região 9900 - Destinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 33.90.39. Forma de Pagamento: ordem 
bancária para crédito em conta corrente do Contratado. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a começar em 01 de outubro de 
2022 e a terminar em 30 de setembro de 2023.

PORTARIA Nº 259/2022

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais e, considerando o expediente nº 19.09.01950.0016523/2022-13, RESOLVE desig-
nar os servidores Igor Matos Viana, matrícula 354.144, e Anne Karine Souza Coelho, matrícula 353.453 para exerce-
rem as atribuições de fi scal e suplente, para exercerem as atribuições de fi scal e suplente, respectivamente, do con-
trato nº 103/2022 - SGA, relativo aos serviços de mensageiro motorizado da Promotoria de Justiça de Poções-BA.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 09 de agosto de 2022.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Nº 096/2022 - SGA. Processo SEI: 19.09.01305.0013476/2022-
70 - Dispensa nº 095/2022 – DADM. Parecer jurídico: 874/2018. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a empresa 
Santos Santana Serviços e Comércio Ltda, CNPJ nº 19.09.01305.0013476/2022-70. Objeto: prestação de serviços de vigilância, 
por meio de sistema eletrônico de monitoramento, para atender a Promotoria de Justiça de Catu/BA. Regime de execução: 
Empreitada por preço global. Valor global: R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais). Dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária/Gestora 40.101/0003 - Ação (P/A/OE) 2000 - Região 9900 - Destinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 
33.90.39. Forma de Pagamento: ordem bancária para crédito em conta corrente do Contratado. Prazo de vigência: 12 (doze) 
meses, a começar em 16 de agosto de 2022 e a terminar em 15 de agosto de 2023.

PORTARIA Nº 253/2022

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando o expediente nº 19.09.01305.0013476/2022-70, RESOLVE designar os servidores Carla Ramos 
Oliveira, matrícula 352.471 e Lorene Rabelo de Araújo, matrícula 352.604, para exercerem as atribuições de fi scal e suplente, respec-
tivamente, do contrato nº 096/2022 - SGA, relativo aos serviços de monitoramento eletrônico da Promotoria de Justiça de Catu-BA.

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

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO - Nº 115/2017- SGA. Processo: 19.09.01065.0011465/2022-
30. Parecer jurídico: 506/2022. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Juvêncio Coelho Lustosa e Maria Nelsonita Lus-
tosa. Objeto: Locação de imóvel urbano, para fi ns não residenciais, compreendendo 03 (três) pavimentos composto por térreo, 
primeiro e segundo andar, destinado ao funcionamento da Promotoria de Justiça Regional de Juazeiro/BA. Objeto do aditivo: 
prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 05 (cinco) anos, a contar de 01/09/2022. Dotação orçamentária: Uni-
dade Orçamentária/Gestora 40.101/0026 – Ação (P/A/OE) 4058 – Destinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 33.90.36.

AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO. Processo SEI: 19.09.45607.0010855/2022-48.  Parecer Jurídico: 389/2022. 
Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Berkana Tecnologia em Segurança Ltda, CNPJ 07.259.712/0001-79. Objeto: 
Aquisição de sistema de monitoramento. Valor global: R$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais). Dotação Orçamentá-
ria: Unidade Orçamentária/Gestora: 40.101.0038 – Ação (P/A/OE) 5211 – Região 9900 - Destinação de Recursos 131/100/300 
- Natureza de Despesa 44.90.52. Fundamento legal: Art. 3º, §1º da Lei 12.850/2013.
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 PROCURADORIAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL 

 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL   

NOTIFICAÇÃO
Ref. PROCEDIMENTO N° 003.9.164513/2022

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de 
Controle Externo da Atividade Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança Pública que este subscreve, no uso de suas 
atribuições legais, consubstanciado no art. 26, inc. I, a, da Lei Federal nº 8.625/93 e art. 73, I, a, da Lei Complementar Estadual 
nº 11/96, e na forma do art. 4º, III, e §3º, da Resolução nº 06/2009, do E. Colégio de Procuradores do Estado da Bahia, e art. 3o, 
parágrafo único, da Res. nº 174/2017 do CNMP, NOTIFICA o Sr. JOÃO VITOR DE CERQUEIRA E SOUSA para que, no prazo 
de 10 (dez) dias, preste informações complementares a respeito do fato, esclarecendo as circunstâncias da sua prisão ocorrida 
no dia 11 de abril de 2022, por volta das 10h30min, no bairro Campinas de Pirajá, nesta Capital, uma vez que o laudo lesões 
corporais não constatou a existência de lesões, bem como quaisquer outras informações que considere relevantes em relação a 
sua prisão em fl agrante, conduzindo maiores elementos de prova, descrevendo detalhadamente como se deram as agressões 
praticadas pelos policiais responsáveis pela sua prisão e apresentando testemunhas, se houver, sob pena de arquivamento. A 
resposta deverá ser enviada ao e-mail sec-controle.externo@mpba.mp.br.

Salvador, 10 de agosto de 2022

ANNA KRISTINA SANTOS LEHUBACH PRATES
Promotora de Justiça

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
ORIGEM: Salvador – Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Seguran-
ça Pública - 1º Promotor(a) de Justiça
IDEA @003.9.382728/2021
Portaria nº 015/2022
Área: Controle Externo da Atividade Policial
Data de Instauração: 27 de julho de 2022
Objeto: Necessidade de se apurar a Notícia de Fato remetida pela Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador, para 
apurar possíveis agressões sofridas pelo fl agranteado, ANDERSON CAIQUE SANTIAGO DOS SANTOS, ou quaisquer outras 
condutas abusivas praticadas pelos policiais responsáveis pela sua prisão, em razão da suposta prática do crime previsto no 
art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/2003, fato ocorrido no dia 03 de dezembro de 2021, às 14h36min, na Rua da Portelinha, bairro de 
Paripe, nesta Capital.

Salvador, 10 de agosto de 2022

ANNA KRISTINA SANTOS LEHUBACH PRATES
Promotora de Justiça

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
ORIGEM: Salvador – Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Seguran-
ça Pública – 2º Promotor(a) de Justiça
IDEA @003.9.93136/2022
Portaria nº 014/2022
Área: Controle Externo da Atividade Policial
Data de Instauração: 27 de julho de 2022
Objeto: 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.

Salvador, 10 de agosto de 2022

ANNA KRISTINA SANTOS LEHUBACH PRATES
Promotora de Justiça

ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
IDEA Nº: 003.9.26211/2020
O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada, Titular da 4ª 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 Notícia de Fato em epígrafe, que tem por objeto fi ns de apuração de supos-
tas ilegalidades perpetradas por policiais civis durante as prisões de Mailson Oliveira de Andrade e Yago Bispo dos Santos ocor-
ridas em 23/01/2020, 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 
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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, 09 de agosto de 2022

SUZILENE MARIA RIBEIRO SOUSA MARQUES
Promotora de Justiça
4ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade
Policial, Defesa Social e Tutela Difusa da Segurança Pública

EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
IDEA @003.9.202476/2022

O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio da Promotora de Justiça em Titular da 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 
DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL, DEFESA SOCIAL E TUTELA DIFUSA DE SEGURANÇA PÚBLICA, no 
uso de suas atribuições legais e em obediência ao Princípio da Publicidade, comunica aos interessados o ARQUIVAMENTO, nos 
termos do art. 4º, III, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, da NOTÍCIA DE FATO de IDEA nº 003.9.202476/2022, oriunda da Vara 
de Audiência de Custódia da Capital, para apurar as lesões afi rmadas em audiência, possivelmente praticadas pelos policiais 
responsáveis pela prisão de JEAN RODRIGUES SAMPAIO, preso em razão da suposta prática do delito tipifi cado no art. 157 
do Código Penal, fato ocorrido no dia 15 de maio de 2022, por volta das 11h40min, na Avenida Santos Dumond, São Cristóvão, 
nesta Capital. 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 protocolar as razões junto ao próprio órgão 
responsável pelo arquivamento, através do e-mail sec-controle.externo@mpba.mp.br, dispensando-se a remessa física.
Salvador, 05 de agosto de 2022

ANNA KRISTINA SANTOS LEHUBACH PRATES
Promotora de Justiça

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA   

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO – 1ª Promo-
tora de Justiça
EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL 
IDEA nº 003.9.126123/2017
O Ministério Público do Estado da Bahia, pela Promotora de Justiça signatária, no uso das atribuições legais relativas à Defesa 
do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, com fulcro no art. 44 da Resolução nº 11/2022 do Órgão Especial do Co-
légio de Procuradores de Justiça do MPBA c/c o art. 10, da Resolução nº 023/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
comunica a todos a quem possa interessar, inclusive para efeito de apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, 
até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público, em que será apreciado, que foi PROMOVIDO o ARQUIVAMENTO 
relativo ao Inquérito Civil IDEA nº 003.9.126123/2017.
Salvador, 09 de agosto de 2022.
NÍVIA CARVALHO ANDRADE
Promotora de Justiça

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO – 1ª Promo-
tora de Justiça
EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
IDEA nº 003.9.334377/2021
O Ministério Público do Estado da Bahia, pela Promotora de Justiça signatária, no uso das atribuições legais relativas à Defesa 
do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, com fulcro no art. 44 da Resolução nº 11/2022 do Órgão Especial do Co-
légio de Procuradores de Justiça do MPBA c/c o art. 10, da Resolução nº 023/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
comunica a todos a quem possa interessar, inclusive para efeito de apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, 
até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público, em que será apreciado, que foi PROMOVIDO o ARQUIVAMENTO 
relativo ao processo IDEA nº 003.9.334377/2021.
Salvador, 04 de agosto de 2022.
NÍVIA CARVALHO ANDRADE
Promotora de Justiça

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO – 1ª Promo-
tora de Justiça
EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL 
IDEA nº 003.9.259786/2017
O Ministério Público do Estado da Bahia, pela Promotora de Justiça signatária, no uso das atribuições legais relativas à Defesa 
do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, com fulcro no art. 44 da Resolução nº 11/2022 do Órgão Especial do Co-
légio de Procuradores de Justiça do MPBA c/c o art. 10, da Resolução nº 023/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
comunica a todos a quem possa interessar, inclusive para efeito de apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, 
até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público, em que será apreciado, que foi PROMOVIDO o ARQUIVAMENTO 
relativo ao processo IDEA nº 003.9.259786/2017.
Salvador, 08 de agosto de 2022.
NÍVIA CARVALHO ANDRADE
Promotora de Justiça
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO – 4ª Promo-
tora de Justiça
EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
IDEA nº 003.9.128880/2022
O Ministério Público do Estado da Bahia, pela Promotora de Justiça signatária, no uso das atribuições legais relativas à Defesa 
do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, com fulcro no inciso II do artigo 15 da Resolução MPBA nº 11/2022, co-
munica, a quem possa interessar, a determinação de ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato IDEA nº 003.9.128880/2022, diante 
da inexistência de fundamento para a adoção de qualquer medida por parte da Promotoria de Justiça de Proteção da Moralidade 
Administrativa e do Patrimônio Público. 
Salvador, 09 de agosto de 2022.
ANDRÉA SCAFF DE PAULA MOTA
Promotora de Justiça

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO – 4ª Promo-
tora de Justiça
IDEA Nº 003.9.129260/2022
O Ministério Público do Estado da Bahia, pela Promotora de Justiça signatária, no uso das atribuições legais relativas à Defesa 
do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
IDEA n. 003.9.129260/2022, com fulcro no art. 8º e seguintes da RESOLUÇÃO Nº 174, DE 4 DE JULHO DE 2017, com o propó-
sito de acompanhar a suposta omissão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia – SEDUR, no tocante à nomeação 
dos candidatos do processo seletivo REDA n. 001/2020.
Salvador – BA, 03 de agosto de 2022.
Andréa Scaff  de Paula Mota 
Promotora de Justiça 

 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR   

ORIGEM: 3ª PROMOTORA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR DA CAPITAL
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM INQUÉRITO CIVIL 
IDEA 003.9.296489/2022
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, resolve converter esta Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL, relativo ao 
seguinte fato: 
OBJETO: Apurar o cumprimento das normas de segurança, individuais e coletivas, implantadas pela empresa na realização de 
eventos, a fi m de garantir a vida, saúde e segurança de consumidores. 
INVESTIGADO(A): SELFHOTEL ASSESSORIA DE MARKETING DIGITAL PARA HOTEIS E POUSADAS LTDA, CNPJ nº 
24.031.632/0001- 80. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078/1990; Portaria DPF nº. 3233/2012. 
ORIGEM: De ofício.
Fixa-se o prazo de 01 ANO para conclusão do presente, nos termos do artigo 9º da resolução CNMP 23/2007.
Cumpram-se as diligências determinadas no despacho a seguir. 
Salvador, 09 de agosto de 2022.
Thelma Leal de Oliveira 
Promotora de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INQUÉRITO CIVIL Nº 003.9.11517/2022

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº__ /2022

COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, através da Promotora de Justiça 
Thelma Leal de Oliveira, titular da 3ª Promotoria de Justiça do Consumidor de Salvador/BA 

COMPROMISSÁRIO: JPA PROMOÇÕES MARKETING E REPRESENTAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ: 
31.966.078/0001-99 

Pelo presente instrumento, na forma do art. 5°, § 6°, da Lei Federal n° 7.347/85, e do art. 83 da Lei Complementar Estadual n° 
11/96, de um lado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça do Consumidor, 
doravante denominado COMPROMITENTE, e, de outro lado, JPA PROMOÇÕES MARKETING E REPRESENTAÇÕES EIRELI, 
doravante denominada COMPROMISSÁRIO, assinam o presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CON-
DUTA, mediante as seguintes cláusulas e condições:
DOS FUNDAMENTOS
CONSIDERANDO 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, como disposto no art. 127 
da Constituição Federal de 1988;
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CONSIDERANDO que o Ministério Público deve zelar, segundo atribuição que lhe é conferida pelo art. 129, II da Constituição Fe-
deral, pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos ali assegurados, promovendo 
as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que no inquérito civil epigrafado, instaurado para apurar suposto descumprimento do Decreto Estadual n. 
21027/2022 pela empresa compromissária, constatou-se que o evento “Me leva pro Bonfi m”, realizado no dia 13 de janeiro de 
2022, no estacionamento do Terminal Marítimo de Salvador, foi interditado devido à ausência de Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado da Bahia (AVCB); 
CONSIDERANDO que o Corpo de Bombeiros Militar realizou a inspeção no dia do evento, verifi cando a ausência do AVCB, o 
que culminou na interdição do evento, expedição de notifi cação e Auto de Interdição;
CONSIDERANDO que se submetem às medidas de segurança contra incêndio e pânico as edifi cações públicas e privadas, as 
estruturas, as áreas de riscos e de aglomeração de público, assim como toda a realização de eventos programados, nos termos 
da LEI nº 12.929 de 27 de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 16.302 de 27 de agosto de 2015 ;
CONSIDERANDO que a observância das exigências das medidas de segurança contra incêndio e pânico é certifi cada por meio 
do Auto de Vistoria ou da Autorização para Adequação, a serem expedidos pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia; 
CONSIDERANDO que as exigências das medidas de segurança contra incêndio e pânico visam: I - proteger a vida e a integri-
dade dos ocupantes das edifi cações, estruturas e áreas de risco em caso de incêndio; II - prevenir e combater a propagação de 
incêndios, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio; III - proporcionar meios para controlar e extinguir incêndios; IV - 
fortalecer a atuação do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia; e consequentemente atuam na proteção a vida, saúde e segurança 
dos consumidores, propriamente ditos ou equiparados; 

RESOLVEM Firmar o TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 01. O compromissário obriga-se a adotar todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico previstas na Lei 
nº 12.929, de 27 de dezembro de 2013 e Decreto nº 16.302, de 27 de agosto de 2015, ou normas substitutas, bem como, nas 
Instruções Técnicas expedidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O compromissário deverá requerer o Auto de Vistoria (AVCB) para todos os eventos programados que 
realizar, conforme defi nição do art. 3º do Decreto nº 16.302/2015; 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de desobediência ao previsto nesta cláusula, o compromissário estará sujeito às penalida-
des legais, tais como multa, embargo, interdição e cassação do AVCB. 
CLÁUSULA 02. O compromissário se compromete a pagar multa no valor de R$10.000,00,(dez mil reais) a ser doada a institui-
ção de caridade ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE , CNPJ 15.178.551/0001-17), a ser pago em 10(dez) parcelas 
iguais, todo o dia 10 de cada mês, iniciando-se em 20.08.2022, sem prejuízo das sanções impostas pelo CBM-BA. 
PARAGRAFO ÚNICO: O compromissário deve enviar comprovação de pagamento ao compromitente no prazo de 15(quinze) 
dias, a contar do pagamento da última parcela.

CLÁUSULA 03. O descumprimento das obrigações aqui pactuadas sujeitará o compromissário ao pagamento de multa no valor 
de R$3.000,00 (três mil reais). Havendo reincidência, a multa será de R$5.000(cinco mil reais) para a primeira reincidência e R$ 
8.000(oito mil reais) para as demais infrações seguintes. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O compromitente poderá solicitar ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia que informe, a 
qualquer tempo na vigência deste acordo, acerca de ocorrências relacionadas ao descumprimento das obrigações fi xadas neste 
Compromisso.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas serão destinadas ao Fundo Estadual de Proteção do Consumidor do Estado da Bahia e 
serão depositadas em conta a ser especifi cada pela Secretaria Processual e Administrativa do Consumidor – Salvador/BA. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Nenhuma penalidade será aplicada em desfavor do COMPROMISSÁRIO sem que lhe sejam oportu-
nizados o direito ao contraditório e ampla defesa perante o compromitente.

Nada mais havendo e por ser a vontade entre as partes, fi rma-se o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, para 
os devidos fi ns.
************
Por fi m, fi cam as partes cientes de que será instaurado Procedimento Administrativo nos moldes do art. 8º, inciso I da Resolução 
174/2017 do CNMP para o devido acompanhamento do cumprimento do presente Termo de Ajustamento de Conduta.
E, por estarem justas e acordadas, as partes subscrevem este Compromisso em duas vias, de igual teor e forma.

Salvador, 03 de agosto de 2022.

3º Promotoria de Justiça do Consumidor
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMPROMITENTE

JPA PROMOÇÕES MARKETING E REPRESENTAÇÕES EIRELI
JOÃO PAULO ADORNO DE JESUS
COMPROMISSÁRIO

ANA CLAUDIA DE ANDRADE OLIVEIRA
OAB/BA nº 29.389



TJBA - DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - Nº 3.156 - Disponibilização: segunda-feira, 15 de agosto de 2022 Cad 1 / Página 2233

PORTARIA
INQUERITO CIVIL Nº 003.9.299445/2022 
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, resolve converter esta Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL, relativo ao seguinte 
fato: OBJETO: Apurar o cumprimento das normas de segurança, individuais e coletivas, implantadas pela empresa na realiza-
ção de eventos, a fi m de garantir a vida, saúde e segurança de consumidores. INVESTIGADO(A): PREMIUM PRODUCOES 
CRIACOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 02.244.972/0001-57 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Código de Defesa do 
Consumidor – Lei 8078/1990; Portaria DPF n. 3233/2012. ORIGEM: De ofício.
Fixa-se o prazo de 01 ANO para conclusão do presente, nos termos do artigo 9º da resolução CNMP 23/2007. 

Salvador, 08 de Agosto de 2022. 

THELMA LEAL DE OLIVEIRA 
Promotora de Justiça

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO E URBANISMO   

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO E URBANISMO DE SALVADOR/BA – 5ª PROMO-
TORA DE JUSTIÇA.
Área: Meio Ambiente;
IDEA nº: 003.9.131020/2022;
Objeto: apurar a suposta prática de poluição sonora e perturbação do sossego público supostamente provocados pelo estabele-
cimento EROS CLUB, situado na Avenida Octávio Mangabeira, n°1064, Boca do Rio, CEP: 41706690, Salvador/BA;
Data da Conversão em Procedimento Preparatório de Inquérito Civil/Instauração: 09/08/2022;
Interessado: A Sociedade;
Promotora de Justiça: Cristina Seixas Graça.

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO E URBANISMO DE SALVADOR/BA – 2º PROMO-
TOR DE JUSTIÇA.
Área: Meio Ambiente;
Procedimento Investigatório Criminal de nº: 003.9.110968/2022;
Objeto: apurar suposta poluição sonora provocada por estabelecimento irregular, bem como supostas irregularidades pratica-
das por parte da SEDUR, em relação à morosidade do órgão no âmbito do processo nº 5913013000- 1082/2021, relativo ao 
estabelecimento irregular, conhecido como “Bar da Paixão”, e possível omissão por parte da Coelba, em face do protocolo nº 
8137844014;
Data da instauração: 09/08/2022;
Noticiante: Cleidson Higio Bruno;
Interessado: A Sociedade;
Promotor de Justiça: Heron José de Santana Gordilho.

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO E URBANISMO DE SALVADOR/BA – 5ª PROMO-
TORA DE JUSTIÇA.
Procedimento Preparatório de nº: 003.9.118621/2022;
Objeto: suposta infração à ordem urbanística, a partir da locação/venda de imóvel para fi ns comerciais, em área exclusivamente 
residencial, localizada na Rua Luís Portela da Silva, 476, Itaigara, Salvador – Ba;
Data da Instauração: 08/08/2022;
Interessado: A Sociedade;
Promotora de Justiça: Cristina Seixas Graça

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO E URBANISMO DE SALVADOR/BA – 2º PROMO-
TOR DE JUSTIÇA.
Área: Meio Ambiente;
Inquérito Civil de nº: 003.9.208757/2022;
Objeto: apurar suposta destruição de área verde e invasão de terreno e ameaças com seguranças além de construção irregular 
em área localizada na Rua C, Setor C, Caminho 22, nº 16, Mussurunga 01, Salvador/BA”;
Data da Conversão em Inquérito Civil/Instauração: 09/08/2022;
Noticiante: Andre Luis Santana de Aquino;
Interessado: A Sociedade;
Promotor de Justiça: Heron José de Santana Gordilho.

EDITAL nº 039/2022
Notícia de Fato nº 003.9.240641/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio da Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER a quaisquer interessados que do presente edital tiverem conhecimento, inclusive para efeito de eventual 
apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, na forma do Art. 16 da Resolução nº 11/2022, do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, acerca do INDEFERIMENTO da notícia de fato em 
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epígrafe, que versa sobre a suposta supressão de vegetação e edifi cação em área de proteção ambiental, Vale Encantado, no 
Lote nº 113, pertencente ao Sr. Edgar Santos, situado na Rua Manacá – Loteamento Colina C, Bairro: Patamares, nesta Capital.
No ensejo, de acordo com a apontada Resolução n° 11/2022, dá-se, também, ciência de que ao arquivamento do respectivo Ex-
pediente 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.
SHEILA COSTA
Promotora de Justiça

EDITAL nº 040/2022
Notícia de Fato nº 003.9.319080/2021.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio da Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER a quaisquer interessados que do presente edital tiverem conhecimento, inclusive para efeito de eventual 
apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, na forma do Art. 16 da Resolução nº 11/2022, do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, acerca do INDEFERIMENTO da notícia de fato em 
epígrafe, que versa sobre o abandono de um canino por um veículo, na Rua Lafaiate Spinola, Ponto de referência: Restaurante 
Recanto do Saboeiro, Bairro: Saboeiro, nesta Capital.
No ensejo, de acordo com a apontada Resolução n° 11/2022, dá-se, também, ciência de que ao arquivamento do respectivo Ex-
pediente 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.
SHEILA COSTA
Promotora de Justiça

EDITAL nº 041/2022
Procedimento Preparatório nº 003.9.399495/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio da Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER a quaisquer interessados que do presente edital tiverem conhecimento, inclusive para efeito de eventual 
apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, na forma do Art. 16 da Resolução nº 11/2022, do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, acerca do ARQUIVAMENTO do Procedimento Pre-
paratório em epígrafe, que versa sobre a possível produção de poluição sonora ocasionada pela Bar e Casa de Eventos Quintal 
da Mangueira, localizado na Avenida Jorge Amado, nº 48, Loja 06, Bairro: Imbuí/Boca do Rio, nesta Capital.
No ensejo, de acordo com a apontada Resolução n° 11/2022, dá-se, também, ciência de que ao arquivamento do respectivo Ex-
pediente 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.
SHEILA COSTA
Promotora de Justiça

EDITAL nº 042/2022
Inquérito Civil nº 003.9.7019/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio da Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER a quaisquer interessados que do presente edital tiverem conhecimento, inclusive para efeito de eventual 
apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, na forma do Art. 16 da Resolução nº 11/2022, do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, acerca do ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil em 
epígrafe, que versa sobre a possível produção de poluição sonora ocasionada pelo Bar/Restaurante Passe Aqui, localizado na 
Rua Arthur Azevedo, próximo à Praça Raimundo Freixeiras, nº 33 – Largo do Sieiro, Bairro: Liberdade, nesta Capital.
No ensejo, de acordo com a apontada Resolução n° 11/2022, dá-se, também, ciência de que ao arquivamento do respectivo Ex-
pediente 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.
SHEILA COSTA
Promotora de Justiça

 PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS   

21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL -1º PROMOTOR DE JUSTIÇA 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 942/2022 
NF - IDEA 003.9.66778/2022 
NOTICIANTE: IRIS MARIA SANTANGELO 
NOTICIADO: EDUARDO BRIGNO DE OLIVEIRA FILHO E MARIANA SANTANGELO 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Promotor de Justiça, infrafi rmado, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelos arts. 127 e 129, da Constituição Federal e pela Lei Complementar Estadual nº 11/1996 (Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado da Bahia); 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover a ação penal de iniciativa pública (art. 129, I, da Constituição 
Federal); 
CONSIDERANDO o poder-dever do membro do Ministério Público de instaurar procedimento investigatório criminal, no âmbito 
de suas atribuições, de ofício, a tomar conhecimento de infração penal de iniciativa pública, por qualquer meio, ainda que in-
formal, ou mediante provocação (art. 3º da Resolução nº 181/2017 do CNMP); CONSIDERANDO a conveniência da apuração 
e acompanhamento pelo próprio Ministério Público (art. 7º da Resolução nº 174/2017 do CNMP), assim como os objetivos de 
celeridade e desburocratização da investigação de natureza administrativa (art. 1º da Resolução nº 181/2017 do CNMP); 
RESOLVE e INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objetivo de tutelar interesse individual indisponível, me-
diante averiguação do cabimento/necessidade de eventuais medidas protetivas em favor da noticiante, bem como através do 
acompanhamento da apuração policial.
4. Pelo exposto, de logo, o seguinte:
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4.1. Publique-se o extrato da presente Portaria no Diário Ofi cial; 
4.2. Ofi cie-se a DEAM de Brotas a fi m de que, no prazo de 15 dias, informe se há ocorrência resgistrada em nome da noticiante 
e, em caso positivo, que diga se já fora instaurado o respectivo Inquérito Policial, com informe sobre o atual andamento do apu-
ratório; 
4.3. Notifi que-se a noticiante, pelo endereço de email constante nos autos, a fi m de que ela complemente a representação, no 
prazo de 10 dias, informando as circunstâncias das supostas agressões e ameaças veladas (quando e onde ocorreu? como 
ocorreram os fatos? teve testemunha? dentre outras circunstâncias que queira narrar), bem como para que se manifeste sobre 
o desejo, ou não, de obter medida protetiva em seu favor; 
5. Cumpra-se. Após o decurso dos prazos, retornem os autos conclusos para análise, certifi cando-se eventuais inércias. 

SALVADOR/BA, 08 DE AGOSTO DE 2022. 
ERNESTO CABRAL DE MEDEIROS 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 
21ª PJ CRIMINAL - 1º PROMOTOR 

21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL -1º PROMOTOR DE JUSTIÇA 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL 
NF - IDEA 003.9.100472/2022 
NOTICIANTE: R. F. S 
NOTICIADO: JANDERSON DOS SANTOS SANTANA 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Promotor de Justiça, infrafi rmado, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelos arts. 127 e 129, da Constituição Federal e pela Lei Complementar Estadual nº 11/1996 (Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado da Bahia); 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover a ação penal de iniciativa pública (art. 129, I, da Constituição 
Federal); 
CONSIDERANDO o poder-dever do membro do Ministério Público de instaurar procedimento investigatório criminal, no âmbito 
de suas atribuições, de ofício, a tomar conhecimento de infração penal de iniciativa pública, por qualquer meio, ainda que in-
formal, ou mediante provocação (art. 3º da Resolução nº 181/2017 do CNMP); CONSIDERANDO a conveniência da apuração 
e acompanhamento pelo próprio Ministério Público (art. 7º da Resolução nº 174/2017 do CNMP), assim como os objetivos de 
celeridade e desburocratização da investigação de natureza administrativa (art. 1º da Resolução nº 181/2017 do CNMP); 
RESOLVE e INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objetivo de tutelar interesse individual indisponível, me-
diante averiguação do cabimento/necessidade de eventuais medidas protetivas em favor da vítima, bem como através do acom-
panhamento da apuração policial.
4. Pelo exposto, de logo, o seguinte:
4.1. Publique-se o extrato da presente Portaria no Diário Ofi cial, preservando-se a identidade das partes com a divulgação ape-
nas das iniciais;
4.2. Ofi cie-se a DEAM de Brotas a fi m de que tome conhecimento das informações prestadas pelo Conselho Tutelar XV de Sal-
vador e instaure o respectivo Inquérito Policial para apurar os supostos delitos praticados pelo Sr. Janderson, informando o seu 
andamento no prazo de 30 dias;
4.3. Ofi cie-se ao Conselho Tutelar XV de Salvador, requisitando, no prazo de 15 dias, informações quanto à qualifi cação comple-
ta das partes envolvidas, inclusive endereços e telefones para contato, bem como para que informe se houve o registro de novas 
ocorrências envolvendo as partes após os acontecimentos do mês de junho de 2021;
5. Cumpra-se. Após o decurso dos prazos, retornem os autos conclusos para análise, certifi cando-se eventuais inércias . 

SALVADOR/BA, 09 DE AGOSTO DE 2022. 
ERNESTO CABRAL DE MEDEIROS 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 
21ª PJ CRIMINAL - 1º PROMOTOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 008/2022
Autos IDEA nº 3.9.391654/2021
Inquérito Policial nº 047/2021
Destinatário(a): MOISÉS ALMEIDA MATOS

A EXMA. SRA. PATRÍCIA LIMA DE JESUS SANTOS, PROMOTORA DE JUSTIÇA, TITULAR DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTI-
ÇA DE TÓXICOS E ENTORPECENTES – 1º PJ, DA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA. FAZ SABER a todos os que o presente 
Edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa, especialmente ao acusado MOISÉS ALMEIDA MATOS, 
brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Salvador/BA, nascido em 07/08/2002, RG 21.346.690-20 (SSP/BA), fi lho de Rose-
nilton Silva Matos e Rosilene Santos de Almeida, residente na Rua Canto da Floresta, nº 130-E, casa, Fazenda Grande do Retiro, 
Nesta e contatos telefônicos (71) 98767-1521 e (71) 4103-5262, por intermédio do presente, a pessoa acima identifi cada, fi ca 
intimada a comparecer à audiência de celebração do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, na forma do art. 28-A CPP, a ser 
realizada no dia 05/09/2022, às 15h, em videoconferência, por meio do link encurtador.com.br/apzQU, devidamente acompanha-
do de Advogado/Defensor Público, momento em que poderá anuir ou discordar quanto aos termos da avença ofertada, fi cando 
desde já ciente de que, ausente ao ato acima referido, importa em renúncia ao ANPP apresentado e, consequentemente, a defl a-
gração da ação penal. Comparecendo o acusado, ter-se-á por notifi cado pessoalmente, prosseguindo o feito em seus ulteriores 
atos. Por intermédio do presente, a pessoa acima identifi cada, fi ca ciente de que, nesta Promotoria de Justiça, tramitam os autos 
do processo epigrafado. E para que chegue ao conhecimento de todos e especialmente ao acusado MOISÉS ALMEIDA MATOS, 
mandou-se expedir o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO que será publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado 
nesta Cidade do Salvador (BA), 01 de agosto de 2022. PATRÍCIA LIMA DE JESUS SANTOS. Promotora de Justiça Titular da 2ª 
Promotoria de Justiça de Tóxicos e Entorpecentes – 1º PJ
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 PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - ATRIBUIÇÃO CÍVEL   

EDITAL Nº 273/2022 
COMUNICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL 
IDEA n° 003.0.112305/2015 
Origem: 8ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 2º Promotor 
Área: Infância, Subárea: Saúde 
Data da Prorrogação: 08/08/2022 
Noticiante: Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde 
Investigado: A apurar 
Objeto: Apurar a situação das unidades de tratamento intensivo neonatais e unidades semi-intensivas da cidade de Salvador.

EDITAL Nº 274/2022
COMUNICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TUTELA DE INTERESSES INDIVIDUAIS 
INDISPONÍVEIS
IDEA n° 003.9.194162/2021
Origem: 8ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude – 2º Promotor
Área: Infância, Subárea: Saúde
Data da Prorrogação: 08/08/2022
Noticiante: Marilucia Sousa
Investigado: Inexistente
OBJETO OMITIDO DESTE EDITAL PARA RESGUARDAR A PRIVACIDADE DA CRIANÇA/ADOLESCENTE

EDITAL Nº 275/2022 
COMUNICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TUTELA DE INTERESSES INDIVIDUAIS 
INDISPONÍVEIS 
IDEA n° 003.9.343716/2022 
Origem: 8ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 2º Promotor 
Área: Infância, Subárea: Saúde 
Portaria nº 82, Data da Instauração: 09/08/2022 
Noticiante: Adriano Almeida de Jesus 
Investigado: Inexistente 
(OBJETO OMITIDO DESTE EDITAL PARA RESGUARDAR A PRIVACIDADE DA CRIANÇA/ADOLESCENTE)

PROMOTORIA REGIONAL DE ALAGOINHAS   

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPLANADA/BA, no exercício de suas atribuições, RESOLVE comunicar o ARQUIVAMEN-
TO dos Procedimentos registrados: 
IDEA 003.0.80970/2014, interessado: Município de Acajutiba;
IDEA: 114.0.207081/2013, interessado: SINDSERME;
IDEA: 003.0.70774/2010, interessado: Expedito José de Santana;
Esplanada/BA, 10 de agosto de 2022.
Rodrigo Pereira Anjo Coutinho
Promotor de Justiça

 PROMOTORIA REGIONAL DE BARREIRAS   

ARQUIVAMENTO
Origem: Promotoria de Justiça de Cotegipe
IDEA: 098.9.84364/2022
Promotor de Justiça 1º Substituto: Eduardo Antônio Bittencourt Filho
Área: Educação
Objeto: “Em virtude disso, por se tratar de fato solucionado, com fundamento no artigo 4º, inciso I, da Resolução CNMP nº 
174/2017, e artigo 15, inciso II, da Resolução OECPJBA nº 11/2022, determino o arquivamento dos presentes autos.”
Interessados: Maria das Dores Silva
                          Prefeitura Municipal de Wanderley 
 Data do arquivamento: 08/08/2022

ARQUIVAMENTO
Origem: Promotoria de Justiça de Cotegipe
IDEA: 003.9.310115/2022
Promotor de Justiça 1º Substituto: Eduardo Antônio Bittencourt Filho
Área: direito do consumidor
Objeto: “Em virtude disso, por se lesão manifestamente insignifi cante, com fundamento no artigo 4º, inciso II, da Resolução 
CNMP nº 174/2017, e artigo 15, inciso III, da Resolução OECPJBA nº 11/2022, determino o arquivamento dos presentes autos.”
Interessados: Coelba
                         Município de Wanderley
                         Município de Cotegipe 
Data do arquivamento: 10/08/2022
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ARQUIVAMENTO NOTÍCIA DE FATO
ORIGEM: Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente 
IDEA: 003.9.110185/2022
PROMOTOR DE JUSTIÇA: Eduardo Antônio Bittencourt Filho
ÁREA: Meio Ambiente
OBJETO: “Em virtude disso, por se tratar de objeto de investigação passível de solução por atuação mais ampla e resolutiva, 
com fundamento no artigo 4º, § 5º, da Resolução CNMP nº 174/2017, e artigo 15, inciso V, da Resolução OECPJBA nº 11/2022, 
determino o arquivamento dos presentes autos.”
INTERESSADOS: Interbahia Acumuladores Ltda.
DATA DO ARQUIVAMENTO: 28/07/2022

 PROMOTORIA REGIONAL DE BOM JESUS DA LAPA   

 A 3ª 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.14, I, da Resolução 11/2022 do OECPJ do Ministério Público do Estado da 
Bahia, comunica ao Sr. Teodoro Ferreira Souza, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso em 10 dias, o indeferi-
mento da Notícia de Fato – IDEA º 211.0.242196/2015. O eventual recurso poderá ser encaminhado a esta Promotoria de Justiça 
por intermédio do e-mail: 3pj.bomjesusdalapa@mpba.mp.br, indicando-se no assunto “RECURSO AO ARQUIVAMENTO – IDEA 
n.º 211.0.242196/2015.”
Bom Jesus da Lapa/BA, 29 de julho de 2022.
José Franclin Andrade de Souza
Promotor de Justiça

A 3ª 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.15, II, da Resolução 11/2022 do OECPJ do Ministério Público do Estado 
da Bahia, comunica ao Sr. Euvaldo Antônio da Silva, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso em 10 dias, o 
arquivamento da Notícia de Fato – IDEA º 676.9.86836/2018. O eventual recurso poderá ser encaminhado a esta Promotoria de 
Justiça por intermédio do e-mail: 3pj.bomjesusdalapa@mpba.mp.br, indicando-se no assunto “RECURSO AO ARQUIVAMENTO 
– IDEA n.º 676.9.86836/2018.”
Bom Jesus da Lapa/BA, 05 de agosto de 2022.

José Franclin Andrade de Souza
Promotor de Justiça

A 3ª 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.15, II, da Resolução 11/2022 do OECPJ do Ministério Público do Estado 
da Bahia, comunica a Sra. Juliana Rocha de Souza, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso em 10 dias, o 
arquivamento da Notícia de Fato – IDEA º 676.9.73190/2017. O eventual recurso poderá ser encaminhado a esta Promotoria de 
Justiça por intermédio do e-mail: 3pj.bomjesusdalapa@mpba.mp.br, indicando-se no assunto “RECURSO AO ARQUIVAMENTO 
– IDEA n.º 676.9.73190/2017.”
Bom Jesus da Lapa/BA, 08 de agosto de 2022.

José Franclin Andrade de Souza
Promotor de Justiça

A 3ª 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. 54 da Resolução 11/2022 do OECPJ do Ministério Público do Estado da Bahia, 
comunica ao Sr. Jailton da Silva Oliveira, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso em 10 dias, o arquivamento 
da Notícia de Fato – IDEA º 676.9.3924/2022. O eventual recurso poderá ser encaminhado a esta Promotoria de Justiça por 
intermédio do e-mail: 3pj.bomjesusdalapa@mpba.mp.br, indicando-se no assunto “RECURSO AO ARQUIVAMENTO – IDEA n.º 
676.9.3924/2022.”
Bom Jesus da Lapa/BA, 08 de agosto de 2022.

José Franclin Andrade de Souza
Promotor de Justiça

Edital de Arquivamento do Procedimento Administrativo
A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, por intermédio do Promotor de Justiça que este subscreve, 
no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 13, caput, da Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
comunica ao Sr. Genilson do Carmo Castro Magalhães, ao Sr. Gilson do Carmo Castro Magalhães e a quem possa interessar 
que fora arquivado o Procedimento Administrativo Idea nº 676.9.25030/2019
Bom Jesus da Lapa/BA, 30 de julho de 2022.

Paulo Victor Zavarize
Promotor de Justiça 
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Edital de Arquivamento do Procedimento Administrativo
A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, por intermédio do Promotor de Justiça que este subscreve, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos do com fulcro no art. 13, caput, da Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério 
Público, comunica ao Sr. Ademiro José Luiz Pinto, ao Sr. Djalma Alves Paixão e a quem possa interessar que fora arquivado o 
Procedimento Administrativo Idea nº 676.9.249426/2017.
Bom Jesus da Lapa/BA, 30 de julho de 2022.

Paulo Victor Zavarize
Promotor de Justiça 

Edital de Arquivamento do Procedimento Administrativo
A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, por intermédio do Promotor de Justiça que este subscreve, 
no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 12 da Resolução 174 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, 
comunica ao Município de Sítio do Mato/BA e a quem possa interessar que fora arquivado o Procedimento Administrativo Idea 
nº 676.9.44346/2020.
Bom Jesus da Lapa/BA, 30 de julho de 2022.

Paulo Victor Zavarize
Promotor de Justiça 

Edital de Prorrogação de Procedimento Administrativo

A 2ª Promotoria de Justiça de Bom Jesus da Lapa/BA, por intermédio do Promotor de Justiça que este subscreve, com fulcro no 
art. 73, Inciso I, da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996 (Lei Orgânica do Ministério Público) e art. 11, da Resolução 
CNMP nº 174/2017, resolve prorrogar o Procedimento Administrativo Idea nº 676.9.46621/2017, por um 1 (um) ano, partir da data 
da publicação deste edital, para fi ns de regularidade procedimental e realização de novas diligências para a adequada instrução 
dos autos. 
Bom Jesus da Lapa/BA, 30 de julho de 2022.

Paulo Victor Zavarize
Promotor de Justiça

 PROMOTORIA REGIONAL DE BRUMADO   

EDITAL DE ARQUIVAMENTO

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRUMADO, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribui-
ções legais, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, COMUNICA, por meio deste edital, a todos os interessados, inclusive 
para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil IDEA 
nº 677.0.126274/2007, instaurado em 17 de outubro de 2016, com o propósito de colher informações sobre a situação do depó-
sito de lixo em Malhada de Pedras, que estaria em desacordo com a legislação sobre o tema.
Brumado, 08 de agosto de 2022.

ALEX BEZERRA BACELAR
Promotor de Justiça

EDITAL DE ARQUIVAMENTO

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRUMADO, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atribui-
ções legais, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, COMUNICA, por meio deste edital, a todos os interessados, inclusive 
para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil IDEA 
nº 677.0.126281/2007, instaurado em 19 de junho de 2007, com o propósito de colher informações sobre a situação do depósito 
de lixo no Município de Aracatu/BA, que estaria em desacordo com a legislação sobre o tema.
Brumado, 08 de agosto de 2022.

ALEX BEZERRA BACELAR
Promotor de Justiça

EDITAL DE ARQUIVAMENTO

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRUMADO, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos art. 4º da Resolução nº 174/2017 do CNMP, COMUNICA aos interessados, inclusive para efeito de 
eventual apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato 677.9.92836/2022, 
a partir de ofi cio encaminhado pela Vara da Infância e Juventude de Brumado, relatando em tese, o descumprimento de medida 
judicial pelo município de Brumado. 
Brumado, 10 de agosto de 2022.

ALEX BEZERRA BACELAR
Promotor de Justiça
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

NOTIFICAÇÃO

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BAHIA, por intermédio do Promotor de Justiça 
infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, vem por meio desta comunicação, NOTIFICAR a Sra. ROSELI NEVES MAR-
QUES para que, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento, entre em contato ou compareça a esta Promotoria de Justiça 
para tratar de assunto de seu interesse, relacionado ao procedimento extrajudicial nº 703.9.34959/2019.

Livramento de Nossa Senhora/BA, 10/08/2022

Daniela de Almeida
  Promotora de Justiça em substituição 

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

EDITAL DE ARQUIVAMENTO

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça 
infra-assinada, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art.4º, I da Resolução 174/2017 do Conselho Nacional do Minis-
tério Público, COMUNICA ao Sr. Alan Souza Silva, inclusive, para efeito de eventual apresentação de recurso em 10 dias, que foi 
ARQUIVADO o Procedimento Administrativo IDEA nº 703.9.203146/2019,

Livramento de Nossa Senhora/BA, 10/08/2022

Daniela de Almeida
 Promotora de Justiça em substituição

PROMOTORIA REGIONAL DE CAMAÇARI   

EDITAL 42/2022.
COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Camaçari/BA, 08 de agosto de 2022.

A 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Camaçari (especializada em Meio Ambiente e Urbanismo), por intermédio do Promotor 
de Justiça signatário, com fulcro no artigo 4º, inciso I e § 1º, c/c o art. 5º, e art. 12, todos da Resolução n. 174/2017, do CNMP, 
através deste edital, COMUNICA, para os devidos fi ns, a quem possa interessar, o ARQUIVAMENTO da(s) Notícia(s) de Fato 
IDEA nº 003.9.149044/2022, com arrimo no art. 4º, I da Resolução nº 174/2017, do CNMP.
Dr. LUCIANO PITTA
Promotor de Justiça de Meio Ambiente e Urbanismo.

  EDITAL 43/2022.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO CIVIL
IDEA- 167.9.40047/2018 .
ORIGEM- 5.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAMAÇARI - Especializada em Meio Ambiente e Urbanismo.
Camaçari/BA, 10 de agosto de 2022.

A 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Camaçari, por intermédio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribui-
ções 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 do Inquérito 
Civil 167.9.40047/2018, na forma disposta no art. 9º,da Resolução nº 23/2007, do CNMP. 

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

EDITAL 44/2022.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO CIVIL
IDEA- º 590.0.131444/2010. 
ORIGEM- 5.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAMAÇARI - Especializada em Meio Ambiente e Urbanismo.
Camaçari/BA, 10 de agosto de 2022.

A 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Camaçari, por intermédio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribui-
ções 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 do Inquérito 
Civil º 590.0.131444/2010, na forma disposta no art. 9º,da Resolução nº 23/2007, do CNMP. 
Dr. LUCIANO PITTA
Promotor de Justiça de Meio Ambiente e Urbanismo.
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EDITAL 45/2022.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO CIVIL
IDEA- º 590.9.39855/2020. 
ORIGEM- 5.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAMAÇARI - Especializada em Meio Ambiente e Urbanismo.
Camaçari/BA, 10 de agosto de 2022.

A 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Camaçari, por intermédio do Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribui-
ções 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 do Inquérito 
Civil º 590.9.39855/2020, na forma disposta no art. 9º,da Resolução nº 23/2007, do CNMP. 
Dr. LUCIANO PITTA
Promotor de Justiça de Meio Ambiente e Urbanismo.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
1ª Promotoria de Justiça Dias D’Ávila

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, através da Promotora de Justiça infrafi rmado, no uso de uma de suas atri-
buições legais, comunica aos eventuais interessados a prorrogação do procedimento administrativo nº 003.9.202186/2020 con-
siderando o termo fi nal do prazo de tramitação do presente Procedimento em 10/05//2022, ante a imprescindibilidade de novas 
providências para o deslinde do caso, pelo período de um ano, nos termos do Art. 11 da Resolução n° 174/17 do CNMP.
Dias D’Ávila, BA, 09 de agosto de 2022.
LARA FERRARI FONSECA
Promotora de Justiça em substituição 

EDITAL DE ARQUIVAMENTO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça abaixo assinada, COMUNICA, inclu-
sive para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil 
n° 167.9.117571/2019, que tem por objeto “investigar as condições em que se encontram as ambulâncias e demais veículos 
utilizados para transportar passageiros no município de Mata de São João/BA”, conforme promoção de arquivamento que poderá 
ser solicitada através do e-mail 2pj.matadesaojoao@mpba.mp.br. Por fi m, informa que o prazo para recorrer deste arquivamento 
no Ministério Público é de 10 (dez) dias, contado desta publicação.

Mata de São João-BA, 08 de agosto de 2022. 
Karinny V. Peixoto de Oliveira
Promotora de Justiça

Procedimento Administrativo
IDEA 111.9.328858/2022

PORTARIA 41/2022

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, através de seu representante legal infrafi rmado, titular da 4ª Promotoria de Justi-
ça de Dias d’Ávila/BA, no uso de suas atribuições legais e institucionais, com fulcro nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal; 
no art. 26, I, da lei 8.625/93; no art. 77, § 1° da Lei Complementar Estadual 11/96, e tendo em vista que o procedimento adminis-
trativo é o instrumento próprio da atividade-fi m destinado a acompanhar e fi scalizar instituições (Resolução 174/CNMP, art. 8º, II);

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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que o acompanhamento e fi scalização das fundações é função institucional do Ministério Público (CF, art. 
129, III);
CONSIDERANDO que a fundação deverá perseguir um dos fi ns previstos no parágrafo único do art. 62 do Código Civil e que, em 
caso de insufi ciência dos bens destinados à constituição de uma fundação, se de outro modo não dispuser o instituidor, deverão 
ser incorporados em outra fundação que se proponha a fi m igual ou semelhante (CC, art. 63);

CONSIDERANDO que, constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a proprie-
dade, ou outro direito real, sobre os bens dotados, e, se não o fi zer, serão registrados, em nome dela, por mandado judicial (CC, 
art. 64).

CONSIDERANDO a necessidade de elaboração (direta ou fi duciária) e de registro do estatuto da fundação, nos termos do art. 
65 do Código Civil;

CONSIDERANDO que o Ministério Público velará pela fundação situada na comarca de sua atribuição (CC, art. 66), bem como 
fi scalizará as alterações que se pretenda fazer ao respectivo estatuto (CC, arts. 67 e 68); 

CONSIDERANDO que se se tornar ilícita, impossível ou inútil a fi nalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua 
existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, promover-lhe-á a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, 
salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fi m 
igual ou semelhante (CC, art. 69);
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CONSIDERANDO que as fundações são pessoas jurídicas de direito privado (CC, art. 44, III), que adquirem personalidade jurí-
dica a partir do registro de seu estatuto no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas (CC, art. 45);

Resolve instaurar, de ofício, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para a identifi cação e a fi scalização das fundações 
existentes no Município de Dias d’Ávila, nos termos do art. 8º II da Resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Para tanto, determino desde logo, as seguintes providências:

I – Autue-se a presente portaria pelo procedimento de praxe, registrando-se em livro próprio e no IDEA, com os documentos que 
a instruem;
II –Seja dada publicidade a presente portaria, mediante publicação do Diário de Justiça Eletrônico;
III – Nomeio o servidor lotado na 4ª Promotoria de Justiça para secretariar e auxiliar nos trabalhos;
IV – Ofi cie-se o Ofi cial de Registro das Pessoas Jurídicas do Município de Dias D’Ávila, assinalando-lhe o prazo de 10 dias para 
que apresente certidão, listando todas as pessoas jurídicas sob a forma de fundação registradas no Município de Dias D’Ávila; 
em igual prazo, ofi cie-se o Excelentíssimo Prefeito Municipal, na pessoa do Procurador Jurídico do Município, para que apresen-
te a lista de fundações que estejam cadastradas junto à Secretaria de Assistência Social ou órgão equivalente. 

Dias D’Ávila, 27 de julho de 2022.

FERNANDO GABURRI
PROMOTOR DE JUSTIÇA

PORTARIA 55/2022 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, através da Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de uma de suas atribui-
ções legais, tendo em vista a necessidade da adoção de providências em relação ao fato objeto da notícia IDEA 111.9.13358/2022, 
RESOLVE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, na forma dos Art. 8°, III e 9° da Resolução CNMP n° 174/2017, 
com o objetivo de apurar e fazer cessar a suposta omissão no cumprimento do dever de sustento que cabe a CARLOS EDU-
ARDO OLIVEIRA GOMES na condição de genitor de E.L.DOS R.G., nascido em 18/03/2020, fi lho de GRAZIELA CONCEIÇÃO 
DOS REIS. 
Dias D’Ávila/BA, 02 de agosto de 2022.
LARA FERRARI FONSECA
PROMOTORA DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÃO 

EDITAL DE ARQUIVAMENTO
NOTICIANTE: JOICE CONCEIÇÃO DA SILVA
IDEA:111.9.14183/2020
Em razão do exposto, diante de tudo que foi relatado, das providências adotadas por essa Promotoria, nota-se que o objeto do 
presente Procedimento Administrativo se encontra solucionado, não havendo mais diligências necessárias a serem realizadas 
por essa Promotoria. Em decorrência disso, esta Promotora de Justiça determina o ARQUIVAMENTO deste procedimento admi-
nistrativo, na forma do art. 54 da Resolução nº 11/2022 do MP/BA, na própria unidade, com comunicação ao Conselho Superior 
do Ministério Público, sem necessidade de remessa dos autos para homologação do arquivamento.
Dias D’Ávila/BA, 04 de agosto de 2022.
LARA FERRARI FONSECA
PROMOTORA DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÃO 

PROMOTORIA REGIONAL DE EUCLIDES DA CUNHA   

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÍCERO DANTAS 
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÍCERO DANTAS, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso de 
suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no nos termos do art. 4º, § 1º da Resolução 174/2017 do Conselho Nacional 
do Ministério Público e dos arts. 23 e 26 da Resolução 006/2009 do Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia, 
COMUNICA aos interessados o ARQUIVAMENTO da NOTÍCIA DE FATO nº 656.9.380381/2021, instaurada com fi to de apurar 
eventuais agressões físicas e verbais cometidas contra o adolescente K.H.S.D.J, ocorridas no âmbito familiar, no município de 
Cícero Dantas/BA.  
Cícero Dantas, 08 de agosto de 2022. 
ARIEL JOSÉ GUIMARÃES NASCIMENTO 
Promotor de Justiça em Substituição

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÍCERO DANTAS 
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÍCERO DANTAS, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso de 
suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no nos termos do art. 4º, § 1º da Resolução 174/2017 do Conselho Nacional 
do Ministério Público e dos arts. 23 e 26 da Resolução 006/2009 do Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia, 
COMUNICA aos interessados o ARQUIVAMENTO da NOTÍCIA DE FATO nº 656.9.87581/2021, instaurada com fi to de apurar 
suposto abandono incapaz e outras violações de direitos, praticadas contra as crianças E.L.S.D.S e L.O.S.A, no município de 
Fátima/BA.  
Cícero Dantas, 09 de agosto de 2022. 
ARIEL JOSÉ GUIMARÃES NASCIMENTO 
Promotor de Justiça em Substituição 
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PROMOTORIA REGIONAL DE EUNÁPOLIS   

8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EUNÁPOLIS/BA

EDITAL Nº 034 
EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO

A 8ª Promotoria de Justiça de Eunápolis, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribui-
ções legais, com fulcro nos artigos 9º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e 41, caput, 
da Resolução n.º 11/2022, editada pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores, COMUNICA a PRORROGAÇÃO, por um 
ano, do prazo para a conclusão do Inquérito Civil sob o n.º IDEA 647.9.225964-20, considerando que ainda restam diligências 
imprescindíveis a serem realizadas. 

Eunápolis, 08 de agosto de 2022. 

DINALMARI MENDONÇA MESSIAS 
Promotor de Justiça em Substituição

PROMOTORIA REGIONAL DE FEIRA DE SANTANA   

EDITAL 074/2022
Notifi cação nº 096/2022 – 1ª PJ IRARÁ
IDEA nº 323.9.95972/2022 (Em resposta, favor fazer referência a este número)
Irará - Ba, 27 de julho de 2022

Autos do Processo nº 8000335-60.2022.8.05.0109
Investigado(a): Joeliton de Santana Oliveira
Endereço: Sítio Zazá - Rua Hercília Campos 508 - SANTANÓPOLIS – Ba

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Promotor de Justiça que a esta subscreve, no exercício de 
suas atribuições legais, NOTIFICA Vossa Senhoria a, querendo, entrar em contato com a Promotoria de Justiça de Irará, por meio 
de Advogado(a) ou Defensor(a) Público(a), a fi m de comunicar, no prazo máximo de 10 dias, se possui interesse na realização de 
audiência para oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP.

O contato poderá se dar por meio de e-mail (pj.irara@mpba.mp.br), telefone (75) 3247-2270 / WhatsApp (71) 99722-1850 ou 
comparecimento, pessoalmente, à sede da Promotoria de Justiça localizada no Fórum da Comarca Irará, sito à Rua das Palmei-
ras s/n - Loteamento Vivenda Flores do Campo - Irará-BA. Informo que o contato de Vossa Senhoria com esta Promotoria, atra-
vés de advogado(a), com a devida procuração, deverá ocorrer apenas se tiver interesse em celebrar acordo de não persecução 
penal (art. 28-A do CPP), tendo em vista a fi nalidade puramente consensual do ato, deixando claro, desde já, que a celebração do 
acordo pressupõe a confi ssão formal e circunstanciada da prática do crime apurado no bojo no Inquérito Policial. Vossa Senhoria 
deverá fornecer seus dados, especialmente, contatos telefônicos, WhatsApp, e-mail e endereço atualizados, restando informado 
de que qualquer alteração deve ser comunicada a esta Promotoria de Justiça, sob pena de, não sendo encontrado, caracterizar-
-se seu desinteresse em eventual acordo

Fica advertido que o não comparecimento, na data assinalada, será interpretado como desinteresse na celebração do acordo, 
dando ensejo ao prosseguimento normal do feito.

Atenciosamente,

THIAGO CASTRO PRAXEDES
Promotor de Justiça

Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE DA REGIONAL DE FEIRA DE SANTANA - BA

Área: MEIO AMBIENTE
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PORTARIA 37/2022            IDEA Nº 003.9.116367/2022.

OBJETO: Objetivo de acompanhar o atendimento da política de logísticareversa pelas empresas CERVEJARIA KAISER BRASIL 
e CERVEJARIA KAISER NORDESTE S.A. no município de Feira de Santana – BA.
DATA DA INSTAURAÇÃO: 25 de julho de 2022.
INTERESSADOS: Comunidade de FEIRA DE SANTANA – BA.
AUTOR: Ministério Público do Estado da Bahia – Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente da Regional de Feira 
de SantanaA.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Ernesto Cabral de Medeiros.
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PROMOTORIA REGIONAL DE ILHÉUS   

ILHÉUS – PROMOTORIA REGIONAL ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE 
EDITAL Nº 76/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº SIMP 
001.0.96190/2014, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação da investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 77/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
001.0.55316/2014, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação da investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 78/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº SIMP 
001.0.107504/2015 – ICP nº 09/2016, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação da 
investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 79/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
001.0.167300/2012, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação da investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 80/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
001.0.167311/2012, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação da investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 81/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
001.0.167308/2012, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação da investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA
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EDITAL Nº 82/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
001.0.219401/2012, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação das investigações
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 83/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
001.0.219431/2012, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação da investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 84/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº SIMP 
003.0.12869/2010, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação da investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022. 
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 85/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
003.0.13156/2010, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação da investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 86/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº SIMP 
003.0.13241/2010, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação da investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 87/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº SIMP 
003.0.13285/2010, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação da investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA
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EDITAL Nº 88/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
003.3.20962/2010, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação da investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 89/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
003.0.56606/2010, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação das investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 90/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
003.0.197287/2013, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação das investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 91/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
003.0.199752/2015, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação das investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 92/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
003.0.199739/2015, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação das investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 93/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
001.0.206248/2017, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação das investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA
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EDITAL Nº 94/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº SIMP 
003.0.243034/2014, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação da investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 95/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro nas Resolução n° 174/2017 e nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), vem por 
meio deste DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do ICP nº SIMP 003.9.68048/2019 – ICP nº 19/2019, em vista da imprescindibili-
dade de realização de diligências essenciais à ultimação das investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 96/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
003.973120/2018, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação das investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 97/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
003.9.84778/2017, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação das investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 98/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
003.9.130651/2018, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação das investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 99/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
003.0.138272/2017, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação das investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA
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EDITAL Nº 100/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
003.9.183496/2017, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação das investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 101/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
646.0.73258/2016, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação das investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 102/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
003.3.20962/2010, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação das investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 103/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
003.0.127022/2016, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação das investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

EDITAL Nº 104/2022 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio de sua Promotora de Justiça infrafi rmada, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no art.11, da Resolução n° 174/2017 e art. 9º, da Resolução nº 23/2007, todas do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), e no art. 20 da Resolução n° 006/09, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado da Bahia, vem por meio deste, DETERMINAR A PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão do procedimento de nº IDEA 
001.0.219431/2012, em vista da imprescindibilidade de realização de diligências essenciais à ultimação das investigações.
Ilhéus, aos 10 de agosto de 2022.
Aline Valéria Archangelo Salvador
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Costa do Cacau-Leste – BA

Inquérito Civil instaurado pelo Promotor de Justiça titular da 11ª Promotoria de Justiça de Ilhéus:
Idea n.º 001.9.354065/2022 
Data: 10/08/2022
Interessado(a): ALEXANDRE PAULA NOGUEIRA
Natureza: Inquérito Civil
Área temática: Meio ambiente
Assunto: Da poluição
Promotor de Justiça: Paulo Eduardo Sampaio Figueiredo
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PROMOTORIA REGIONAL DE IRECÊ   

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GENTIO DO OURO

COMUNICADO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO CIVIL - IDEA Nº 197.0.69354/2014

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso de 
suas atribuições constitucionais e legais, com esteio no art. 127, caput, da Constituição Federal, e com fulcro no art. 9° da Lei n° 
7.347/1985 e no art. 10 da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público COMUNICA a todos que possam 
se interessar, o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil tombado sob o IDEA nº 197.0.69354/2014 instaurado para apurar notícia 
de desvio de verba pública na contratação de empresa especializada em serviço de limpeza pública, coleta de lixo, jardinagem 
com carpina, pintura de meio-fi o, limpeza das unidades escolares municipais e órgão da Administração Pública do Município de 
Gentio do Ouro/BA.

De Xique-Xique p/ Gentio do Ouro, 08 de agosto de 2022.

FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA FILHO
Promotor de Justiça

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GENTIO DO OURO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IDEA Nº 197.9.334981/2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, através do Promotor de Justiça abaixo-assinado, no uso de uma de suas atri-
buições constitucionais e legais, conferida pelo art. 129, III, da CF, c/c art. 72, IV da Lei Complementar Estadual n. 11/96, c/c art. 
21 da Resolução n. 006/2009 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, da resolução 174/17 do CNMP e da Re-
solução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público, resolve converter a NOTÍCIA DE FATO IDEA n° 197.9.334981/2021 
em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para acompanhar demanda referente à defesa de direito indisponível da criança L. I. 
A. S., consistente na disponibilização de tratamento de saúde no Município de Gentio do Ouro/BA, por meio do Sistema Único 
de Saúde-SUS.

De Xique-Xique p/ Gentio do Ouro, 06 de abril de 2022.

FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA FILHO
Promotor de Justiça

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, com fundamento no art. 22 e seguintes da resolução 11/22 do Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores de Justiça INSTAURA o presente Inquérito Civil:
Nº IDEA: 593.9.376024/2021
OBJETO DO PROCEDIMENTO: Investigar indícios de ilícito nas bases locais do Samu de Barra/Ba e Buritirama/Ba.
FIXA o prazo de 1 (um) ano para sua conclusão, na forma dos arts. 9º da resolução 23/07 do CNMP e 41 da resolução 11/22 do 
Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça

Barra/BA, 10 de agosto de 2022.

Romeu Gonsalves Coelho Filho
Promotor de Justiça

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA resolve CONVERTER o presente Procedimento Administrativo em Inquérito 
Civil, com fundamento no art. 22 e seguintes da resolução 11/22 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, de 
aplicação analógica.
Nº IDEA: 003.9.183435/2017
OBJETO DO PROCEDIMENTO: Apurar suposta infração ambiental cometida pelo sr. Valdinei serrano de oliveira, por possuir 
uma embarcação no rio grande, município de Barra/ba, portando 150 metros de rede de pesca com malha de 12 cm, em contra-
riedade ao art. 2º da portaria 18/08 do IBAMA.
FIXA o prazo de 1 (um) ano para sua conclusão, na forma dos arts. 9º da resolução 23/07 do CNMP e 41 da resolução 11/22 do 
Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça

Barra/BA, 10 de agosto de 2022.

Romeu Gonsalves Coelho Filho
Promotor de Justiça
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, através da Promotora de Justiça abaixo assinada, 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, c/c 
art. 8º e seguintes da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, prorroga o presente PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO relativo ao seguinte fato:

Nº IDEA: 675.9.160461/2018

OBJETO DO PROCEDIMENTO: Reconhecimento de Paternidade do menor L.S.S.
FIXA o prazo de 1 (um) ano para sua conclusão, na forma dos arts. 9º da resolução 23/07 do CNMP e 41 da resolução 11/22 do 
Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça.

Barra/BA, 10 de agosto de 2022.

Romeu Gonsalves Coelho Filho
Promotor de Justiça

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio de seu órgão de execução signatário, no uso de uma de suas atri-
buições legais e com fundamento no art. 129, inciso III, da Constituição Federal, art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº. 8.625/93, 
no art. 72, inciso IV, alínea “b”, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia e na Resolução n°. 174/17 do Conselho 
Nacional do Ministério Público RESOLVE converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL:
Nº IDEA: 675.9.265743/2021
OBJETO DO PROCEDIMENTO: Fiscalizar o transporte de madeira supostamente irregular feito por Gilberto Gonzaga Santos e 
a extração ilegal de madeira apurada no relatório de fi scalização ambiental do INEMA.
FIXA o prazo de 1 (um) ano para sua conclusão, na forma dos arts. 9º da resolução 23/07 do CNMP e 41 da resolução 11/22 do 
Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça.

Barra/BA, 10 de agosto de 2022.

Romeu Gonsalves Coelho Filho
Promotor de Justiça

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio de seu órgão de execução signatário, com atribuições na 1ª Pro-
motoria de Justiça de Barra e com fundamento no art. 129, inciso III, da Constituição Federal, art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei 
nº. 8.625/93, no art. 72, inciso IV, alínea “b”, da lei complementar estadual 11/96 e nas resoluções 23/07, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, e 11/22, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, expõe e decide 
PRORROGAR o prazo de conclusão deste Inquérito Civil:

Nº IDEA: 675.0.201970/2015

OBJETO DO PROCEDIMENTO: Apurar notícia de má prestação dos serviços de telefonia por parte da operadora Vivo S/A e de 
internet em banda larga por parte da empresa Oi- Telemar, nono Município de Buritirama/Ba.
FIXA o prazo de 1 (um) ano para sua conclusão, na forma dos arts. 9º da resolução 23/07 do CNMP e 41 da resolução 11/22 do 
Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça.

Barra/BA, 10 de agosto de 2022.

Romeu Gonsalves Coelho Filho
Promotor de Justiça

PROMOTORIA REGIONAL DE ITABERABA   

Origem: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IAÇU

NOTICIA DE FATO IDEA Nº @ 222.9.300291/2022 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Exmº. Promotor de Justiça, THYEGO DE OLIVEIRA 
MATOS, em exercício de substituição na Promotoria de Justiça de Iaçu, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 
art. 4º, §1º, da Resolução nº 174 do CNMP, COMUNICA aos potenciais interessados, que foi promovido o ARQUIVAMENTO da 
Notícia de Fato em epígrafe.

Iaçu, 10 de agosto de 2022.

Thyego de Oliveira Matos
Promotor de Justiça
-Em Substituição-
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 PROMOTORIA REGIONAL DE ITABUNA   

EDITAL Nº 03/2022 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INQUÉRITO CIVIL
IDEA: 646.9.3172/2018
A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITABUNA, por intermédio do órgão de execução abaixo assinado, no uso de 
atribuições legais, com fulcro no art. 9º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, vem por meio des-
te Edital, comunicar a todos quantos possa interessar a prorrogação do prazo de conclusão do Inquérito Civil 646.9.3172/2018, 
por mais 12 (doze) meses, tendo em vista a imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências essenciais para conti-
nuidade ou encerramento de sua instrução. Objeto: Apurar a possível prática de nepotismo no Município de Itapé.

Itabuna – 10 de agosto de 2022

Susila Ribeiro Machado
Promotora de Justiça

PORTARIA n.º 10/2022 
IDEA Nº 003.9.41905/2022 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela Promotora de Justiça signatária, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 26, inciso I da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); pelo art. 73, Inciso V, da Lei Com-
plementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 1996 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia) e pelo art. 8º, da 
Resolução nº 174/2017, do CNMP, considerando a documentação em anexo, RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINIS-
TRATIVO, baixando-se a presente portaria com o objetivo de promover as diligências que se afi gurarem necessárias, oportuna-
mente, para acompanhamento da situação de vulnerabilidade do Sr. Carlos Alexandre de Oliveira. 

Camacã, 10 de agosto de 2022.

LARISSA AVELAR E SANTOS 
Promotora de Justiça em Substituição

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INQUÉRITO CIVIL 
IDEA N.º 645.9.205529/2022 

DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE NOTÍCIA DE FATO E DILIGÊNCIAS. Considerando o decurso do prazo ini-
cial de apuração da presente notícia de fato, regulamentado pelo artigo 3º da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do 
Ministério Público e a necessidade de realização de diligências imprescindíveis ao acompanhamento do seu objeto, DETERMI-
NO a prorrogação do prazo de apuração pelo período de 90 (noventa) dias, com a devida publicação no DJE.

Camacã, 10 de agosto de 2022.

LARISSA AVELAR E SANTOS 
Promotora de Justiça em Substituição

IDEA N.º 645.9.257666/2022

DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE NOTÍCIA DE FATO E DILIGÊNCIAS.

Considerando o decurso do prazo inicial de apuração da presente notícia de fato, regulamentado pelo artigo 3º da Resolução 
n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e a necessidade de realização de diligências imprescindíveis ao acom-
panhamento do seu objeto, DETERMINO a prorrogação do prazo de apuração pelo período de 90 (noventa) dias, com a devida 
publicação no DJE.

Camacã, 10 de agosto de 2022.

LARISSA AVELAR E SANTOS 
Promotora de Justiça em Substituição

IDEA N.º 645.9.321745/2022 
DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE NOTÍCIA DE FATO E DILIGÊNCIAS.

Considerando o decurso do prazo inicial de apuração da presente notícia de fato, regulamentado pelo artigo 3º da Resolução 
n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e a necessidade de realização de diligências imprescindíveis ao acom-
panhamento do seu objeto, DETERMINO a prorrogação do prazo de apuração pelo período de 90 (noventa) dias, com a devida 
publicação no DJE.

Camacã, 10 de agosto de 2022.

LARISSA AVELAR E SANTOS 
Promotora de Justiça em Substituição
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COARACI
EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
(IDEA 697.9.57782/2022)
O Promotor de Justiça Substituto de Coaraci, no exercício de suas atribuições, comunica o ARQUIVAMENTO do PROCEDIMEN-
TO ADMINISTRATIVO IDEA 697.9.57782/2022, que tem como interessada a Senhora RAILANE BARRETO DE SOUSA, com 
fulcro no art. 4º, III, da Resolução CNMP 174/2017, com a redação dada pela Resolução CNMP 189/2018, inclusive para efeito 
de apresentação recurso, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Resolução n.º 174/2017.
Coaraci-BA, 10 de agosto de 2022.
INOCÊNCIO DE CARVALHO SANTANA
Promotor de Justiça 
No exercício de Substituição

PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 01/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar nº 
11/86, COMUNICA ao município de CAMACAN-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito 
Civil tombado sob nº IDEA 646.0.212812/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando verifi car 
a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em virtude 
de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo para 
acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acordo 
com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação do 
Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)

PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 02/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar 
nº 11/86, COMUNICA ao município de JUSSARÍ-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito 
Civil tombado sob nº IDEA 646.0.214056/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando verifi car 
a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em virtude 
de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo para 
acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acordo 
com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação do 
Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)

PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 03/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar nº 
11/86, COMUNICA ao município de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do 
Inquérito Civil tombado sob nº IDEA 646.0.214063/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando 
verifi car a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em 
virtude de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo 
para acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acor-
do com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação 
do Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)
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PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 04/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar nº 
11/86, COMUNICA ao município de MASCOTE-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito 
Civil tombado sob nº IDEA 646.0.212799/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando verifi car 
a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em virtude 
de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo para 
acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acordo 
com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação do 
Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)

PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 05/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar nº 
11/86, COMUNICA ao município de PAU BRASIL-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito 
Civil tombado sob nº IDEA 646.0.212977/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando verifi car 
a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em virtude 
de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo para 
acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acordo 
com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação do 
Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)

PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 06/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar 
nº 11/86, COMUNICA ao município de COARACI-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito 
Civil tombado sob nº IDEA 646.0.212904/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando verifi car 
a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em virtude 
de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo para 
acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acordo 
com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação do 
Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)

PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 07/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar nº 
11/86, COMUNICA ao município de ALMADINA/BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito 
Civil tombado sob nº IDEA 646.0.214212/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando verifi car 
a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em virtude 
de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo para 
acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acordo 
com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação do 
Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)
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PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 08/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar nº 
11/86, COMUNICA ao município de ITAPITANGA-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito 
Civil tombado sob nº IDEA 646.0.214061/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando verifi car 
a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em virtude 
de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo para 
acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acordo 
com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação do 
Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)

PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 09/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar 
nº 11/86, COMUNICA ao município de ITAJUÍPE-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito 
Civil tombado sob nº IDEA 646.0.214154/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando verifi car 
a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em virtude 
de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo para 
acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acordo 
com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação do 
Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)

PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 10/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar nº 
11/86, COMUNICA ao município de ITAJÚ DO COLÔNIA-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do 
Inquérito Civil tombado sob nº IDEA 646.0.212863/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando 
verifi car a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em 
virtude de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo 
para acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acor-
do com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação 
do Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)

PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 11/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar nº 
11/86, COMUNICA ao município de POTIRAGUÁ-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito 
Civil tombado sob nº IDEA 646.0.212855/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando verifi car 
a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em virtude 
de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo para 
acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acordo 
com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação do 
Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)
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PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 12/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar nº 
11/86, COMUNICA ao município de SANTA CRUZ DA VITÓRIA-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMEN-
TO do Inquérito Civil tombado sob nº IDEA 646.0.212960/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, 
visando verifi car a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação am-
biental, em virtude de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento 
Administrativo para acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para 
tanto, de acordo com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e 
homologação do Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou 
quaisquer outros possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)

PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 13/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar 
nº 11/86, COMUNICA ao município de ITABUNA-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito 
Civil tombado sob nº IDEA 646.0.214223/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando verifi car 
a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em virtude 
de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo para 
acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acordo 
com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação do 
Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)

PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 14/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar 
nº 11/86, COMUNICA ao município de IBICARAÍ-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito 
Civil tombado sob nº IDEA 646.0.214218/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando verifi car 
a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em virtude 
de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo para 
acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acordo 
com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação do 
Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)

PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 15/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar 
nº 11/86, COMUNICA ao município de FLORESTA AZUL-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do 
Inquérito Civil tombado sob nº IDEA 646.0.212915/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando 
verifi car a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em 
virtude de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo 
para acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acor-
do com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação 
do Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)
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PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 16/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar nº 
11/86, COMUNICA ao município de ITAPÉ-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil 
tombado sob nº IDEA 646.0.212971/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando verifi car a 
realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em virtude 
de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo para 
acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acordo 
com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação do 
Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)

PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 17/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar 
nº 11/86, COMUNICA ao município de ARATACA-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito 
Civil tombado sob nº IDEA 646.0.212956/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando verifi car 
a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em virtude 
de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo para 
acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acordo 
com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação do 
Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)

PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 18/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar 
nº 11/86, COMUNICA ao município de BARRO PRETO-BA e a todos interessados que foi promovido o ARQUIVAMENTO do In-
quérito Civil tombado sob nº IDEA 646.0.214230/2014, instaurado em face do projeto institucional “Município Ecolegal”, visando 
verifi car a realização do licenciamento ambiental pelos Municípios, bem como sua conformação com a legislação ambiental, em 
virtude de ter sido expedida a Recomendação nº 01/2022, bem como determinada a instauração de Procedimento Administrativo 
para acompanhamento e fi scalização da política pública de gestão ambiental municipal, instrumento próprio para tanto, de acor-
do com a previsão do artigo 8º, II, da RCNMP nº 174/2017. O arquivamento do IC será submetido à apreciação e homologação 
do Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros 
possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)

PROMOTORIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE – COSTA DO CACAU-OESTE
EDITAL DE ARQUIVAMENTO 19/2022
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM ITABUNA, em conformidade com o 
disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como nos arts. 42, §1º, I, e 44º, §, 2º, ambos da Resolução 
nº 011/2022 do e. Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, e Parágrafo único do art. 83 da Lei Complementar nº 
11/86, COMUNICA aos Srs. ARIEL FRANCISCO DOS SANTOS e JOSÉ PAULO DE SOUZA LIMA, além de demais interessados 
que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil tombado sob nº IDEA 646.9.215470/2017, instaurado a fi m de apurar a 
supressão ilegal de vegetação do Bioma Mata Atlântica, supostamente, ocorrida em imóvel rural no município de Mascote, tendo 
em vista a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, visando à compensação do dano ambiental. O arquivamento do IC 
será submetido à apreciação e homologação do Egrégio Conselho Superior de Ministério Público, em sessão pública, podendo 
as pessoas colegitimadas ou quaisquer outros possíveis interessados, se assim o desejarem, apresentar de razões escritas ou 
juntada de documentos.
Ilhéus/Itabuna, aos 10 de agosto de 2022.
ALINE VALÉRIA ARCHANGELO SALVADOR
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente
Sedes Ilhéus e Itabuna (1º Substituta)
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PROMOTORIA REGIONAL DE ITAPETINGA   

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IGUAI
Arquivamento de Procedimento Administrativo

A Promotoria de Justiça de Iguaí, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no manuseio de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 12 e 13 da Resolução Nº 174/2017 do CNMP, comunica aos 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 do Procedimento Administrativo - IDEA 003.9.81652/2020 que tem como fi to promover 
a fi scalização da composição do quadro funcional da Escolassa Almeida de Jesus situada no distrito de Altamira, em Iguaí.

Iguaí/BA, 09 de agosto de 2022. 

ANTÔNIO JOSÉ GOMES FRANCISCO JÚNIOR
Promotor de Justiça em Substituição

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IGUAI
Comunicação de Arquivamento de Notícia de Fato

A Promotoria de Justiça de Iguaí, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no manuseio de suas atribuições 
legais, com fundamento nos incisos I e II, do art. 15 e do art. 16 da Resolução Nº 11/2022 do Órgão Especial do Colégio de Pro-
curadores do MP/BA, comunica aos 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 das seguintes Notícias de Fato:

IDEA n° Interessado (a) Natureza/Classe
722.9.275000/2022 Auditoria SUS - Ba Notícia de Fato
722.9.174261/2022 Conselho Tutelar de Ibicuí Notícia de Fato

Iguaí/BA, 09 de agosto de 2022. 

ANTÔNIO JOSÉ GOMES FRANCISCO JÚNIOR
Promotor de Justiça em Substituição

COMUNICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
IDEA Nº 196.9.74892/2007

O MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinada, no uso de suas atribuições legais, 
com fulcro no art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, e em obediência ao Princípio da 
Publicidade, comunica a quem possa interessar a PRORROGAÇÃO DO PRAZO para conclusão do PROCEDIMENTO ADMI-
NISTRATIVO em epígrafe, pelo período de 01 (um) ano, a contar desta data, considerando que ainda restam diligências impres-
cindíveis a serem realizadas. 

Iguaí/BA, 09 de agosto de 2022. 

ANTÔNIO JOSÉ GOMES FRANCISCO JÚNIOR
Promotor de Justiça em Substituição

PROMOTORIA REGIONAL DE JEQUIÉ   

4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JEQUIÉ

EDITAL N. 046/2022

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JEQUIÉ, pelo Promotor de Justiça infrafi rmado, no uso de suas atribuições 
legais, nos temos do art. 10, caput, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 44, § 4º da 
Resolução n. 11/2022 do Órgão Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, comunica aos 
eventuais interessados, do arquivamento da Notícia de Fato nº 003.9.337442/2022, da lavra de Representação Anônima, no bojo 
da qual se requer a adoção de providências pelo Ministério Público Estadual em face do Hospital Geral Prado Valadares, com 
o fi to de apurar supostos atos ímprobos perpetrados pela direção hospitalar, no sentido de obrigar os funcionários a promover 
e participar de atos eleitorais, como postar fotos em redes sociais de candidatos e até participar de comícios, sob o amedronta-
mento da perda dos cargos, cientifi cando também da possibilidade, para efeito de apresentação de razões escritas ou juntada 
de documentos, no prazo de 10 (dez) dias, interpor recurso, na forma do art. 4º, §§ 1º a 3º, da Resolução CNMP n. 174/2017, ao 
Conselho Superior do Ministério Público.

Jequié/BA, 09 de agosto de 2022

Otávio de Castro Alla
Promotor de Justiça Designado
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EDITAL N. 047/2022

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JEQUIÉ, pelo Promotor de Justiça infrafi rmado, no uso de suas atribuições 
legais, nos temos do art. 10, caput, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 44, § 4º da 
Resolução n. 11/2022 do Órgão Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, comunica aos 
eventuais interessados, do arquivamento da Notícia de Fato nº 003.9.337518/2022, da lavra de Representação Anônima, no bojo 
da qual se requer a adoção de providências pelo Ministério Público Estadual em face do Hospital Geral Prado Valadares, com 
o fi to de apurar supostos atos ímprobos perpetrados pela direção hospitalar, no sentido de obrigar os funcionários a promover 
e participar de atos eleitorais, como postar fotos em redes sociais de candidatos e até participar de comícios, sob o amedronta-
mento da perda dos cargos, cientifi cando também da possibilidade, para efeito de apresentação de razões escritas ou juntada 
de documentos, no prazo de 10 (dez) dias, interpor recurso, na forma do art. 4º, §§ 1º a 3º, da Resolução CNMP n. 174/2017, ao 
Conselho Superior do Ministério Público.

Jequié/BA, 09 de agosto de 2022

Otávio de Castro Alla
Promotor de Justiça Designado

EDITAL N. 048/2022

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JEQUIÉ, pelo Promotor de Justiça infrafi rmado, no uso de suas atribuições 
legais, nos temos do art. 10, caput, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 44, § 4º da 
Resolução n. 11/2022 do Órgão Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, comunica aos 
eventuais interessados, do arquivamento, da Notícia de Fato nº 003.9.264668/2022 da lavra de Representação Anônima, no bojo 
da qual se requer a adoção de providências pelo Ministério Público Estadual em face da Universidade Estadual da Bahia- polo de 
Jequié/BA sobre irregularidades ocorridas na aplicação e na seleção do Concurso Público de Provas e Títulos, regido pelo Edital 
079/2022, destinado ao provimento de cargos para professor auxiliar e professor-assistente, da referida instituição, cientifi cando 
também da possibilidade, para efeito de apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, no prazo de 10 (dez) dias, 
interpor recurso, na forma do art. 4º, §§ 1º a 3º, da Resolução CNMP n. 174/2017, ao Conselho Superior do Ministério Público.

Jequié/BA, 10 de agosto de 2022

Otávio de Castro Alla
Promotor de Justiça Designado

EDITAL N. 049/2022

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JEQUIÉ, pelo Promotor de Justiça infrafi rmado, no uso de suas atribuições 
legais, nos temos do art. 10, caput, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 44, § 4º da 
Resolução n. 11/2022 do Órgão Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, comunica aos 
eventuais interessados, do arquivamento, da Notícia de Fato nº 003.9.264668/2022 da lavra de Representação Anônima, no bojo 
da qual se requer a adoção de providências pelo Ministério Público Estadual em face da Universidade Estadual da Bahia- polo de 
Jequié/BA sobre irregularidades ocorridas na aplicação e na seleção do Concurso Público de Provas e Títulos, regido pelo Edital 
079/2022, destinado ao provimento de cargos para professor auxiliar e professor-assistente, da referida instituição, cientifi cando 
também da possibilidade, para efeito de apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, no prazo de 10 (dez) dias, 
interpor recurso, na forma do art. 4º, §§ 1º a 3º, da Resolução CNMP n. 174/2017, ao Conselho Superior do Ministério Público.

Jequié/BA, 10 de agosto de 2022

Otávio de Castro Alla
Promotor de Justiça Designado

EDITAL N. 050/2022

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JEQUIÉ, pelo Promotor de Justiça infrafi rmado, no uso de suas atribuições 
legais, nos temos do art. 10, caput, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 44, § 4º da 
Resolução n. 11/2022 do Órgão Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, comunica aos 
eventuais interessados, do arquivamento, da Notícia de Fato nº 003.9.272064/2022 da lavra de Representação Anônima, no bojo 
da qual se requer a adoção de providências pelo Ministério Público Estadual em face da Universidade Estadual da Bahia, pólo de 
Jequié/BA sobre irregularidades ocorridas na aplicação e na seleção do Concurso Público de Provas e Títulos, regido pelo Edital 
079/2022, destinado ao provimento de cargos para professor auxiliar e professor-assistente, da referida instituição, cientifi cando 
também da possibilidade, para efeito de apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, no prazo de 10 (dez) dias, 
interpor recurso, na forma do art. 4º, §§ 1º a 3º, da Resolução CNMP n. 174/2017, ao Conselho Superior do Ministério Público.

Jequié/BA, 10 de agosto de 2022

Otávio de Castro Alla
Promotor de Justiça Designado
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EDITAL N. 051/2022

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JEQUIÉ, pelo Promotor de Justiça infrafi rmado, no uso de suas atribuições 
legais, nos temos do art. 10, caput, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 44, § 4º da 
Resolução n. 11/2022 do Órgão Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, comunica aos 
eventuais interessados, do arquivamento, da Notícia de Fato nº 003.9.275046/2022 da lavra de Representação Anônima, no bojo 
da qual se requer a adoção de providências pelo Ministério Público Estadual em face da Universidade Estadual da Bahia, pólo de 
Jequié/BA sobre irregularidades ocorridas na aplicação e na seleção do Concurso Público de Provas e Títulos, regido pelo Edital 
079/2022, destinado ao provimento de cargos para professor auxiliar e professor-assistente, da referida instituição, cientifi cando 
também da possibilidade, para efeito de apresentação de razões escritas ou

juntada de documentos, no prazo de 10 (dez) dias, interpor recurso, na forma do art. 4º, §§ 1º a 3º, da Resolução CNMP n. 
174/2017, ao Conselho Superior do Ministério Público.

Jequié/BA, 10 de agosto de 2022

Otávio de Castro Alla
Promotor de Justiça Designado

EDITAL N. 052/2022

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JEQUIÉ, pelo Promotor de Justiça infrafi rmado, no uso de suas atribuições 
legais, nos temos do art. 10, caput, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 44, § 4º da 
Resolução n. 11/2022 do Órgão Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, comunica aos 
eventuais interessados, do arquivamento, da Notícia de Fato nº 003.9.227540/2022 da lavra de Representação Anônima, no bojo 
da qual se requer a adoção de providências pelo Ministério Público Estadual em face da Universidade Estadual da Bahia, pólo de 
Jequié/BA sobre irregularidades ocorridas na aplicação e na seleção do Concurso Público de Provas e Títulos, regido pelo Edital 
079/2022, destinado ao provimento de cargos para professor auxiliar e professor-assistente, da referida instituição, cientifi cando 
também da possibilidade, para efeito de apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, no prazo de 10 (dez) dias, 
interpor recurso, na forma do art. 4º, §§ 1º a 3º, da Resolução CNMP n. 174/2017, ao Conselho Superior do Ministério Público.

Jequié/BA, 10 de agosto de 2022

Otávio de Castro Alla
Promotor de Justiça Designado

EDITAL N. 053/2022

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JEQUIÉ, pelo Promotor de Justiça infrafi rmado, no uso de suas atribuições 
legais, nos temos do art. 10, caput, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 44, § 4º da 
Resolução n. 11/2022 do Órgão Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, comunica aos 
eventuais interessados, do arquivamento, da Notícia de Fato nº 003.9.339119/2022 da lavra de Representação Anônima, no bojo 
da qual, se requer a adoção de providências pelo Ministério Público Estadual em face do gestor atual do

Município de Jequié, Zenildo Brandão Santana, o qual convocou o Vereador San David Pereira Aragão e o seu irmão Fábio Oli-
veira Santos, aprovados no Concurso Público da Prefeitura de Jequié, no período de 2012, desobedecendo a Decisão Judicial, 
na qual relata que deve ser obedecido a ordem de classifi cação do certame público, cientifi cando também, da possibilidade, para 
efeito de apresentação de razões escritas ou juntada de documentos, no prazo de 10 (dez) dias, interpor recurso, na forma do 
art. 4º, §§ 1º a 3º, da Resolução CNMP n. 174/2017, ao Conselho Superior do Ministério Público.

Jequié/BA, 10 de agosto de 2022

Otávio de Castro Alla
Promotor de Justiça Designado

EDITAL N. 054/2022

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JEQUIÉ, pelo Promotor de Justiça infrafi rmado, no uso de suas atribuições 
legais, nos temos do art. 10, caput, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 44, § 4º da 
Resolução n. 11/2022 do Órgão Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, comunica aos 
eventuais interessados, do arquivamento, da Notícia de Fato nº 003.9.339320/2022 da lavra de Representação Anônima, no bojo 
da qual, se requer a adoção de providências pelo Ministério Público Estadual em face do gestor atual do Município de Jequié, 
Zenildo Brandão Santana, o qual convocou o Vereador San David Pereira Aragão e o seu irmão Fábio Oliveira Santos, aprovados 
no Concurso Público da Prefeitura de Jequié, no período de 2012, desobedecendo a Decisão Judicial, na qual relata que deve 
ser obedecido a ordem de classifi cação do certame público, cientifi cando também, da possibilidade, para efeito de apresentação 
de razões escritas ou juntada de documentos, no prazo de 10 (dez) dias, interpor recurso, na forma do art. 4º, §§ 1º a 3º, da 
Resolução CNMP n. 174/2017, ao Conselho Superior do Ministério Público.

Jequié/BA, 10 de agosto de 2022

Otávio de Castro Alla
Promotor de Justiça Designado
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PROMOTORIA REGIONAL DE JUAZEIRO   

EDITAL DE PRORROGAÇÃO 
Procedimento Administrativo nº 066.9.96560/2020

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 01 (UM) ANO, A CONTAR DE 06.08.2022, do PROCEDIMENTO ADMINISTRA-
TIVO – IDEA Nº 066.9.96560/2020.

Casa Nova, 09 de agosto de 2022.

PATRÍCIA CAMILO CAETANO SILVA
Promotora de Justiça

EDITAL DE PRORROGAÇÃO 
Procedimento Administrativo nº 066.9.95812/2020

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 01 (UM) ANO, A CONTAR DE 06.08.2022, do PROCEDIMENTO ADMINISTRA-
TIVO – IDEA Nº 066.9.95812/2020.

Casa Nova, 09 de agosto de 2022.

PATRÍCIA CAMILO CAETANO SILVA
Promotora de Justiça

EDITAL DE PRORROGAÇÃO 
Procedimento Administrativo nº 066.9.97403/2020

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 01 (UM) ANO, A CONTAR DE 07.08.2022, do PROCEDIMENTO ADMINISTRA-
TIVO – IDEA Nº 066.9.97403/2020.

Casa Nova, 09 de agosto de 2022.

PATRÍCIA CAMILO CAETANO SILVA
Promotora de Justiça

EDITAL DE PRORROGAÇÃO 
Procedimento Administrativo nº 066.9.115973/2019

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 01 (UM) ANO, A CONTAR DE 07.08.2022, do PROCEDIMENTO ADMINISTRA-
TIVO – IDEA Nº 066.9.115973/2019.

Casa Nova, 09 de agosto de 2022.

PATRÍCIA CAMILO CAETANO SILVA
Promotora de Justiça

EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO - IDEA N.º 598.9.328970/2022
A 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUAZEIRO, por intermédio do Promotor de Justiça que subscreve, no uso de suas atribui-
ções legais, com fundamento no art. 4º, § 1º da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA 
aos interessados o ARQUIVAMENTO da NOTÍCIA DE FATO IDEA N.º 598.9.328970/2022, para ciência e eventual interposição 
de recurso, no prazo de 10 (dez) dias, por intermédio do e-mail sp.juazeiro@mpba.mp.br, indicando no assunto “RECURSO 
ADMINISTRATIVO AO ARQUIVAMENTO”.
Juazeiro-BA, em 10 de agosto de 2022
ALEXANDRE LAMAS DA COSTA
Promotor de Justiça
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EDITAL DE PRORROGAÇÃO
Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 066.0.227697/2012
A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASA NOVA, por intermédio da Promotora de Justiça abaixo subscrita, no uso de suas 
atribuições legais, vem, com amparo no art. 13 da Resolução CNMP nº 181/2017, COMUNICAR aos interessados a PRORRO-
GAÇÃO DE PRAZO, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar de 09/08/2022, do Procedimento Investigatório Criminal – PIC 
IDEA nº 066.0.227697/2012, em razão de diligências pendentes e imprescindíveis à deliberação ministerial.
Casa Nova, 10 de agosto de 2022.
THAYS RABELO DA COSTA
Promotora de Justiça

EDITAL DE PRORROGAÇÃO
Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 066.0.5226/2012
A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASA NOVA, por intermédio da Promotora de Justiça abaixo subscrita, no uso de suas 
atribuições legais, vem, com amparo no art. 13 da Resolução CNMP nº 181/2017, COMUNICAR aos interessados a PRORRO-
GAÇÃO DE PRAZO, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar de 09/08/2022, do Procedimento Investigatório Criminal – PIC 
IDEA nº 066.0.5226/2012, em razão de diligências pendentes e imprescindíveis à deliberação ministerial.
Casa Nova, 10 de agosto de 2022.
THAYS RABELO DA COSTA
Promotora de Justiça

PORTARIA IDEA Nº 105.9.335552.2021 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, através do Promotor de Justiça abaixo assinado, 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 n. 11/96, c/c 
art. 21 da Resolução n. 006/2009 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, da resolução 174/17 do CNMP e 
da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público, instaura o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
relativo ao seguinte fato: 

OBJETO DO PROCEDIMENTO 
Apurar e acompanhar a situação de vulnerabilidade dos menores: Lorena Alves Campos Mesquita (2 anos), Laura Emanuelly 
Alves (2 meses), Naan Alves da Silva (5 anos) e Matheus Alves da Silva (4 anos). 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO
Constituição Federal e ECA. 

ORIGEM
Conselho Tutelar de Curaçá/BA 

Fica fi xado o prazo de 01 (um) ano para conclusão do procedimento administrativo em apreço. 

Curaçá/Bahia, 03 de agosto de 2022. 
Leonardo Rodrigues Silva 
Promotor de Justiça

Área: Meio Ambiente
Edital nº 598.0.193327/2014 -PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INQUÉRITO CIVIL 

A Promotoria Especializada em Meio Ambiente, de âmbito Regional, com sede na Comarca de Juazeiro - BA, por intermédio da 
Promotora de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao comando do art. 41 da RESOLU-
ÇÃO Nº 11/2022, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado da Bahia, COMUNICA aos interessados 
a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão pelo período de um ano, do Inquérito Civil epigrafado, que versa a regularização do 
Sistema de Gestão Ambiental do Município de Curaçá-BA, considerando que ainda restam diligências a serem realizadas.
Juazeiro, 08 de agosto de 2022.

Heline Esteves Alves
Promotora de Justiça

PROMOTORIA REGIONAL DE PAULO AFONSO   

EDITAL Nº 22/2022

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARIPIRANGA, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscre-
ve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 3º da Resolução n.º 174/2017 do Egrégio Conselho Nacional do Ministé-
rio Público – CNMP c/c art. 13 da Resolução nº 11, de 11 de abril de 2022, do Egrégio Órgão Especial do Colégio de Procuradores 
de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, CONSIDERANDO a necessidade de prosseguimento das apurações e a 
expiração do prazo regulamentar de conclusão do feito, vem por meio deste Edital, a todos quantos possa interessar, comuni-
car a PRORROGAÇÃO pelo prazo de 90 (noventa) dias, da NOTÍCIA DE FATO, autuada sob o IDEA Nº 212.9.260390/2022.
Paripiranga/BA, 10 de agosto de 2022.

KERGINALDO REIS DE MELO
Promotor de Justiça
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PROMOTORIA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE DE PAULO AFONSO/BA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 705.9.354126/2022
DATA DE INSTAURAÇÃO: 10.08.2022
POLO PASSIVO: ARNÓBIO BRÁULIO DIAS JÚNIOR
MUNICÍPIO: ABARÉ/BA
OBJETO: ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO DENTRO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 8000409-
16.2022.8.05.0056, PARA REGULARIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS EM ÁREA URBANA 
DO DISTRITO DE IBÓ.

PROMOTORIA REGIONAL DE PORTO SEGURO   

ORIGEM: 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO SEGURO - BAHIA
IDEA Nº 706.9.53086/2021 
ÁREA DE ATUAÇÃO: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO SEGURO, pela Promotora de Justiça que subscreve, no uso de suas atribuições 
legais, diante da ausência de elementos seguros que permitam a imediata adoção de medidas administrativas ou judiciais, deter-
mina a PRORROGAÇÃO deste procedimento investigatório por mais 1 ano, visando a continuidade das investigações.

Porto Seguro, 18 de maio de 2022.

LAIR FARIA AZEVEDO
Promotora de Justiça

PRORROGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
IDEA @706.9.157968/2021
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio da Promotora de Justiça da 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO 
SEGURO, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão, pelo perío-
do de 01 (um) ano, do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, IDEA nº 706.9.157968/2021, que tem por objeto verifi car o regular 
funcionamento da FUNDAÇÃO EL’SHADAI. 
Porto Seguro, 08 de agosto de 2022 
Darrielle Costa Fernandes Aleixo 
Promotora de Justiça 

PRORROGAÇÃO DE NOTICIA DE FATO
IDEA @706.9.258677/2022
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio da Promotora de Justiça da 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO 
SEGURO, no uso de atribuições legais, nos termos do art. 3º, da Resolução 174/2017 do CNMP, comunica a PRORROGAÇÃO 
de prazo, por mais 90 (noventa) dias, a contar desta data, da Notícia de Fato IDEA nº 706.9.258677/2022 considerando a neces-
sidade de diligências.

PRORROGAÇÃO DE NOTICIA DE FATO
IDEA @706.9.286490/2022
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio da Promotora de Justiça da 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO 
SEGURO, no uso de atribuições legais, nos termos do art. 3º, da Resolução 174/2017 do CNMP, comunica a PRORROGAÇÃO 
de prazo, por mais 90 (noventa) dias, a contar desta data, da Notícia de Fato IDEA nº 706.9.286490/2022 considerando a neces-
sidade de diligências.

CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÕES 
IDEA 706.9.75158/2022
O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio da Promotora de Justiça da 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO 
SEGURO, no uso de atribuições legais, com fulcro nos arts. 7º e 8º, II, da Resolução 174 do CNMP, vem por meio deste Edital, a 
quem possa interessar, comunicar a CONVERSÃO da Notícia de Fato em Procedimento Administrativo, tendo por objeto: apurar 
o teor das denúncias realizadas pelo idoso Antônio Tibúrcio na sede da emergência hospitalar, dando conta de possível situação 
de maus tratos supostamente praticados no interior da ILPI onde ele reside. 

ORIGEM: Promotoria de Justiça Regional Especializada em Meio Ambiente - Porto Seguro

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE NA COMARCA DE PORTO 
SEGURO/BA, através do Promotor de Justiça que este subscreve, Bel. Antonio Mauricio Soares Magnavita, no uso de suas atri-
buições 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. 
9º, parágrafo único, da resolução nº 023/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, resolve PRORROGAR, por 01 (um) 
ano, o prazo de conclusão dos Inquéritos Civis a seguir relacionados, os quais têm como objeto a averiguação da regularidade 
de captação de água subterrânea (poços tubulares) na Zona Urbana de Porto Seguro, considerando o término do prazo para a 
conclusão dos mesmos e a não efetivação de parte dos atos de investigação, os quais imprescindíveis ao esclarecimento dos 
fatos, bem como a necessidade de aprofundamento da coleta de elementos probatórios:
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Nº IDEA
706.9.260723/2017
706.9.259336/2017
706.9.231399/2017
706.9.160351/2017
706.9.259663/2017
706.9.260730/2017
706.9.259308/2017
706.9.259264/2017
706.9.261447/2017
706.9.259196/2017
706.9.258574/2017
706.9.258568/2017
706.9.260615/2017
706.9.261375/2017
706.9.259617/2017
706.9.259208/2017
706.9.258561/2017
706.9.259641/2017
706.9.259645/2017
706.9.259743/2017
706.9.260640/2017
706.9.260820/2017
706.9.261307/2017
706.9.260378/2017
706.9.259702/2017
706.9.259713/2017
706.9.259298/2017
706.9.259318/2017
706.9.259325/2017
706.9.259354/2017
706.9.259636/2017
706.9.259220/2017
706.9.259678/2017
706.9.261393/2017
706.9.260441/2017
706.9.260673/2017
706.9.259291/2017
706.9.258537/2017
706.9.260383/2017
706.9.259684/2017
706.9.9089/2018
706.9.18715/2018
706.9.11628/2018
706.9.15187/2018
706.9.14345/2018
706.9.15342/2018
706.9.11370/2018
706.9.18636/2018
706.9.13510/2018
706.9.15161/2018
706.9.18826/2018
706.9.18598/2018
706.9.11628/2018
706.9.18160/2018
706.9.11375/2018
706.9.14343/2018
706.9.18614/2018
706.9.18692/2018
706.9.14375/2018
706.9.14754/2018
706.9.18283/2018
706.9.15587/2018
706.9.15172/2018
706.9.11348/2018
706.9.10197/2018
706.9.18924/2018
706.9.11425/2018
706.9.131354/2018
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706.9.13475/2018
706.9.18666/2018
706.9.13490/2018
706.9.9188/2018
706.9.18841/2018
706.9.18174/2018
706.9.14358/2018
003.9.1313454/2018
728.9.181050/2019
003.9.127980/2020
706.9.79296/2021

Porto Seguro-BA, 01 de agosto de 2022

PROMOTORIA REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS   

EDITAL DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
ORIGEM: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMARGOSA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDEA: 007.9.351609/2022
ÁREA: Saúde
OBJETO: apurar e acompanhar a regulação do paciente HELIO NELSON DOS SANTOS, o(a) qual está internado(a) no Hospital 
Municipal de Amargosa.
DATA DE INSTAURAÇÃO: 09/08/2022 
FELIPE OTAVIANO RANAURO 
Promotor de Justiça designado

NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO
A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMARGOSA, por intermédio de seu Promotor de Justiça in fi  ne assinado, no uso das suas 
atribuições, especifi camente a estabelecida pelos artigos 10 da Res. CNMP 23/2007 e 26, §3º, da Resolução nº 006/2009 do 
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, NOTIFICA o Sr. JOSE CALISTO DA CRUZ NETO 
do ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato, n. IDEA 007.0.108464/2015, inclusive para efeito de apresentação de recurso, em 10 
(dez) dias a contar da publicação deste edital. 
Amargosa/BA, 10 de agosto de 2022.
FELIPE OTAVIANO RANAURO
Promotor de Justiça

EDITAL – Procedimento Administrativo IDEA nº 007.9.3029/2018
A 2ª Promotoria de Justiça de Amargosa, por meio do Promotor de Justiça subscrito, comunica a todos os interessados, inclusive 
para efeito de eventual apresentação de recurso em 10 dias, que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Procedimento Admi-
nistrativo IDEA nº 007.9.3029/2018, instaurado a fi m de apurar omissão em providenciar a eleição e regular funcionamento do 
Conselho do Idoso e do Fundo do Idoso, no Município de Amargosa/Ba
Amargosa, 10 de agosto de 2022. 
FELIPE OTAVIANO RANAURO
Promotor de Justiça Designado

EDITAL – Procedimento Administrativo IDEA nº608.9.216039/2017
A 2ª Promotoria de Justiça de Amargosa, por meio do Promotor de Justiça subscrito, comunica a todos os interessados, inclusive 
para efeito de eventual apresentação de recurso em 10 dias, que foi promovido o ARQUIVAMENTO do Procedimento Adminis-
trativo IDEA nº 608.9.216039/2017, instaurado para acompanhar a situação do idoso GERALDO ALMEIDA SOUZA, identifi cado 
pelo CREAS, como vítima de abandono.
Amargosa, 10 de agosto de 2022. 
FELIPE OTAVIANO RANAURO
Promotor de Justiça Designado

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA TERESINHA
Procedimento Administrativo nº 003.9.51083/2021
Portaria 11/2022
Data da Instauração: 09/08/2022
Objeto: destinado a colher elementos imprescindíveis à análise preliminar desta demanda que não puderam ser apurados em 
sede de notícia de fato colher elementos imprescindiveis à análise das notícias que chegaram ao conhecimento desta Promotoria 
de Justiça notícia de que o Município de Elísio Medrado teria contratado a empresa TERRAZUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRE-
LI, CNPJ 29.013.697/0001-17, para o tratamento de resíduos sólidos provenientes de unidade de saúde, sem possuir a devida 
licença ambiental emitida pelo Inema.
Representados: Município de Elísio Medrado e Terrazul Soluções Ambientais Eireli ME 
De ofício
Município: Elísio Medrado
Interessado; À sociedade
Santa Teresinha/BA, 10 de agosto de 2022.
Publique-se
Adriano Freire de Carvalho Marques
Promotor de Justiça
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EDITAL PRORROGAÇÃO DA NOTÍCIA DE FATO IDEA Nº 600.9.231093/2022
A PROMOTORIA REGIONAL AMBIENTAL DO RECÔNCAVO SUL, 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 Conselho Nacional do Ministério Público 
combinada com a Resolução nº 11, de 11 de abril de 2022 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado 
da Bahia, COMUNICA aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo para conclusão da Notícia de Fato nº 600.9.231093/2022 
por mais 90 (noventa) dias, com previsão de término até 07/11/2022, tendo em vista a necessidade de cumprimento de outras 
diligências imprescindíveis para adoção do procedimento devido.

Santo Antônio de Jesus,10 de agosto de 2022.

JULIMAR BARRETO FERREIRA
Promotor de Justiça

EDITAL PRORROGAÇÃO DA NOTÍCIA DE FATO IDEA Nº 600.9.201729/2022 
A PROMOTORIA REGIONAL AMBIENTAL DO RECÔNCAVO SUL, 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 Conselho Nacional do Ministério Público 
combinada com a Resolução nº 11, de 11 de abril de 2022 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado 
da Bahia, COMUNICA aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo para conclusão da Notícia de Fato nº 600.9.201729/2022 
por mais 90 (noventa) dias, com previsão de término até 07/11/2022, tendo em vista a necessidade de cumprimento de outras 
diligências imprescindíveis para adoção do procedimento devido.

Santo Antônio de Jesus,10 de agosto de 2022.

JULIMAR BARRETO FERREIRA
Promotor de Justiça

EDITAL PRORROGAÇÃO DA NOTÍCIA DE FATO IDEA Nº 600.9.269611/2022
A PROMOTORIA REGIONAL AMBIENTAL DO RECÔNCAVO SUL, 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 Conselho Nacional do Ministério Público 
combinada com a Resolução nº 11, de 11 de abril de 2022 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado 
da Bahia, COMUNICA aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo para conclusão da Notícia de Fato nº 600.9.269611/2022 
por mais 90 (noventa) dias, com previsão de término até 07/11/2022, tendo em vista a necessidade de cumprimento de outras 
diligências imprescindíveis para adoção do procedimento devido.

Santo Antônio de Jesus,10 de agosto de 2022.

JULIMAR BARRETO FERREIRA
Promotor de Justiça

Área: MEIO AMBIENTE

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, por intermédio do Promotor 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 e art. 53 da Res. 11/2022 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado da Bahia, à 
vista da imprescindibilidade de realização de outras diligências, COMUNICA aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo de 
conclusão do Procedimento Administrativo nº 600.9.155709/2021, por mais 1 (um) ano, o qual foi instaurado para acompanhar o 
cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Ministério Público e o Sr. ANTONIO CARLOS DOS 
SANTOS DE JESUS.

Santo Antônio de Jesus, 09 de agosto de 2022.

Felipe Otaviano Ranauro
Promotor de Justiça

Área: MEIO AMBIENTE

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscre-
ve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público 
e art. 53 da Res. 11/2022 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado da Bahia, à vista da 
imprescindibilidade de realização de outras diligências, COMUNICA aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão 
do Procedimento Administrativo nº 600.9.172072/2021, por mais 1 (um) ano, o qual foi instaurado para acompanhar o cumpri-
mento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Ministério Público e a Sra. Jaqueline dos Santos Freires.

Santo Antônio de Jesus, 09 de agosto de 2022.

Felipe Otaviano Ranauro
Promotor de Justiça
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Área: MEIO AMBIENTE

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, por intermédio do Promotor 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 e art. 53 da Res. 11/2022 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado da Bahia, à 
vista da imprescindibilidade de realização de outras diligências, COMUNICA aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo de 
conclusão do Procedimento Administrativo nº 600.9.155813/2021, por mais 1 (um) ano, o qual foi instaurado para acompanhar 
o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Ministério Público e o Sr. Adilson Silva Borges.

Santo Antônio de Jesus, 09 de agosto de 2022.

Felipe Otaviano Ranauro
Promotor de Justiça

EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça de 
Santo Antônio de Jesus, nos termos em que dispõe o artigo 4º, parágrafo 1º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do 
Ministério Público e artigo 16 da Resolução nº 11 do Órgão especial do colégio de procuradores do Ministério Público do Estado 
da Bahia, COMUNICA ao Sr. NEICIVALDO DOS SANTOS, em razão do insucesso na entrega da intimação, o ARQUIVAMENTO 
da Notícia de Fato nº 600.9.280515/2021, a qual foi instaurada para apurar a suposta criação em cativeiro de pássaro silvestre 
sem autorização legal, no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de Santo Antônio de Jesus-BA, conforme promoção de arquiva-
mento, disponível através de solicitação direcionada ao endereço de e-mail: protocolo.saj@mpba.mp.br. Por fi m, CIENTIFICA 
que o prazo recursal é de 10 (dez) dias, contado desta publicação, para interposição de recurso nesta Promotoria de Justiça 
direcionado ao Conselho Superior do Ministério Público contra o arquivamento, que também poderá ser feito através do e-mail 
indicado acima. 

Santo Antônio de Jesus, 09 de agosto de 2022.

Felipe Otaviano Ranauro 
Promotor de Justiça 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça de 
Santo Antônio de Jesus, nos termos em que dispõe o artigo 10, parágrafo 1º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do 
Ministério Público e artigo 44, parágrafo 1º, da Resolução nº 11/2022 do Órgão especial do colégio de procuradores do Ministé-
rio Público do Estado da Bahia, COMUNICA à Sra. MARIA EUNICE CARDOSO SOUZA, em razão do insucesso na entrega da 
intimação, o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil nº 600.9.43489/2020, a qual foi instaurada para apurar a suposta ocorrência de 
poluição sonora comercial praticada pelo “Bar da Jô”, situado na localidade da Santa Madalena, nesta cidade, no âmbito da 1ª 
Promotoria de Justiça de Santo Antônio de Jesus-BA, conforme promoção de arquivamento, disponível através de solicitação 
direcionada ao endereço de e-mail: protocolo.saj@mpba.mp.br. 
Por fi m, CIENTIFICA que o prazo recursal é de 10 (dez) dias, contado desta publicação, para interposição de recurso nesta Pro-
motoria de Justiça direcionado ao Conselho Superior do Ministério Público contra o arquivamento, que também poderá ser feito 
através do e-mail indicado acima. 

Santo Antônio de Jesus, 10 de agosto de 2022.

Felipe Otaviano Ranauro 
Promotor de Justiça 

Área: FUNDAÇÕES

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo subscre-
ve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 11 da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público 
e art. 53 da Res. 11/2022 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado da Bahia, à vista da 
imprescindibilidade de realização de outras diligências, COMUNICA aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão 
do Procedimento Administrativo Nº 600.9.51773/2020, por mais 1 (um) ano, o qual foi instaurado para acompanhar a regularidade 
e a atuação da FUNDAÇÃO MARIA LÚCIA JAQUEIRA DE MATOS, com endereço estatutário na Praça Félix Gaspar, nº 114, 
Shopping Vila Inglesa, em Santo Antônio de Jesus/BA. 

Santo Antônio de Jesus, 10 de agosto de 2022.

Felipe Otaviano Ranauro
Promotor de Justiça
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PROMOTORIA REGIONAL DE SENHOR DO BONFIM   

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SENHOR DO BNFIM/BA
PORTARIA Nº 10/2022
ÁREA: PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Instaura procedimento administrativo (assunto: vulnerabilidade pessoal em face da vivência de violência psicológica no contexto 
familiar)
Assistido: JOSUÉ AMORIM DE FREITAS
A Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Senhor do Bonfi m, no uso de suas atribuições legais, observadas 
as formalidades de estilo, e, a) considerando o teor do Relatório Técnico encaminhado pelo CREAS – Senhor do Bonfi m, onde 
se noticia a existência de vulnerabilidade pessoal em face da vivência de violência psicológica no contexto familiar, supostamente 
perpetrada por JOSIAS CONCEIÇÃO DE FREITAS em face da companheira e fi lhos, dentre eles JOSUÉ AMORIM DE FREITAS, 
pessoa com defi ciência; b) considerando que cabe ao Ministério Público garantir os direitos às pessoas com defi ciência, nos 
termos do art. 79, §3º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Defi ciência); RESOLVE, instaurar procedimento admi-
nistrativo estabelecendo o seguinte objeto “adotas medidas com vistas a minimizar os dados sof ridos por JOSUE AMORIM DE 
FREITAS, pessoa com defi ciência, residente na Rua Buriá de Baixo, Bairro Maristas, Senhor do Bonfi m, em razão da suposta 
existência de violência psicológica em ambiente familiar.” Ficam ordenadas, de imediato, as seguintes medidas: 1. Conversão da 
notícia de fato 592.9.289910/2021 em Procedimento Administrativo de Tutela dos Direitos Individuais Indisponíveis; 2. A publi-
cação desta Portaria no mural do Escritório Regional e no Diário do Poder Judiciário (DPJ), seguindo as normas pertinentes; 3. 
Diante dos relatos constantes no Relatório Técnico incluso, determino a realização de visita domiciliar para aferir qual a situação 
atual quanto à dinâmica familiar. 4. Registre-se.
Senhor do Bonfi m, 09 de agosto de 2022.
Ítala Suzana da Silva Carvalho Luz
Promotora de Justiça

PROMOTORIA REGIONAL DE SERRINHA   

EDITAL DE ARQUIVAMENTO IDEA nº 198.0.23818/2008
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pelo Promotor de Justiça que subscreve o presente, em conformidade com 
o disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, comunica ao senhor CÁSSIO LUÍS DA SILVA BISCARDE, bem 
como aos demais a quem possa interessar, que poderá, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar razões escritas ou documentos 
para apreciação da promoção de arquivamento do Inquérito Civil IDEA nº 198.0.23818/2008, pelo Conselho Superior do Ministé-
rio Público, nos termos do artigo 13 da Res. CNMP 174/2017, o qual visava apurar supostos atos de improbidade administrativa 
causadores de enriquecimento ilícito e de dano ao erário, consistentes na concessão mensal de cotas de combustíveis e remé-
dios a parlamentares, incompatibilidade entre o patrimônio amealhado do Prefeito Municipal à época Cássio Luís da Silva Bis-
carde e seu subsídio mensal, contratação de funcionários fantasmas, superfaturamento na compra de oxigênio para a unidade 
hospitalar local durante o ano de 2006 e atraso no pagamento dos servidores públicos municipais, entre os anos de 2005/2008.
Nova Soure-BA, 05 de agosto de 2022.
VLADIMIR FERREIRA CAMPOS
Promotor de Justiça Substituto

EDITAL DE ARQUIVAMENTO IDEA nº 198.0.172493/2008
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pelo Promotor de Justiça que subscreve o presente, em conformidade com 
o disposto no art. 10, §§1º e 3º da Resolução CNMP nº 23/2007, comunica aos senhores CÁSSIO LUÍS DA SILVA BISCAR-
DE e JOSÉ LUCIANO FERREIRA DA SILVA, bem como aos demais a quem possa interessar, que poderão, no prazo de 10 
(dez) dias, apresentar razões escritas ou documentos para apreciação da promoção de arquivamento do Inquérito Civil IDEA 
nº 198.0.172493/2008, pelo Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do artigo 13 da Res. CNMP 174/2017, o qual 
visava apurar supostos atos de improbidade administrativa causadores de enriquecimento ilícito e de dano ao erário, em razão 
de contratação fraudulenta com a empresa Natuba e realização de pagamentos fraudulentos através de novas fi scais vencidas, 
durante os anos de 2007 e 2008, pelo então Prefeito Municipal à época Cássio Luís da Silva Biscarde.
Nova Soure-BA, 05 de agosto de 2022.
VLADIMIR FERREIRA CAMPOS
Promotor de Justiça Substituto

CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARACI/BA
IDEA nº 015.9.223006/2022
Data da Portaria: 01/08/2022
OBJETO: Apurar situação de risco da criança D. A. M.
ENQUADRAMENTO JURÍDICO: artigo 129, II, da Constituição Federal, na Lei Federal 8.625/93 e no artigo 8º da Resolução 
174/2017 do CNMP.
ORIGEM: Conselho Tutelar
.01 de agosto de 2022
Severina Patrícia Fernandes
Promotora de Justiça em substituição
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PRORROGAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP)
IDEA nº 015.9.24781/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARACI, através da Promotora de Justiça 
infra-assinado, no uso de uma de suas atribuições legais (art. 13 da Resolução CNMP n. 181/2017) comunica a prorrogação de 
prazo pelo período de 90 (noventa) dias do PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL epigrafado, instaurado para apurar 
a suposta prática do delito de apropriação indébita, imputada ao advogado Hilberto Pugliese Guimarães, tendo como vítima 
Josefa Moura dos Santos.
Araci, 03 de agosto de 2022
Severina Patrícia Fernandes
Promotora de Justiça em substituição

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARACI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Promotora de Justiça subscritora, no uso de suas atri-
buições legais, com fundamento no artigo 3º, da Resolução nº 174/2017. do Conselho Nacional do Ministério Público, vem por 
meio deste Edital, a todos quantos possa interessar, comunicar a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO, por mais 90 
(noventa) dias, da NOTÍCIA DE FATO 015.9.628522021 dada a necessidade de continuidade das investigações.
Araci, 29 de julho de 2022
Severina Patrícia Fernandes
Promotora de Justiça em substituição

CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARACI/BA
IDEA nº 015.9.223006/2022
Data da Portaria: 01/08/2022
OBJETO: Apurar situação de risco da criança D. A. M.
ENQUADRAMENTO JURÍDICO: artigo 129, II, da Constituição Federal, na Lei Federal 8.625/93 e no artigo 8º da Resolução 
174/2017 do CNMP.
ORIGEM: Conselho Tutelar
.01 de agosto de 2022
Severina Patrícia Fernandes
Promotora de Justiça em substituição

CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARACI/BA
IDEA nº 015.9.346241/2022
Data da Portaria: 05/08/2022
OBJETO: Apurar situação de risco da criança/adolescente N.G.M.
ENQUADRAMENTO JURÍDICO: artigo 129, II, da Constituição Federal, na Lei Federal 8.625/93 e no artigo 8º da Resolução 
174/2017 do CNMP.
ORIGEM: Representação
Araci, 05 de agosto de 2022
Severina Patrícia Fernandes
Promotora de Justiça em substituição

CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARACI/BA
IDEA nº 015.9.5292/2022
Data da Portaria: 01/08/2022
OBJETO: Apurar situação de risco da criança/adolescente N.G.S.M., nascido em 26/06/2018, fi lho de Ana Carolina Sousa Pinho 
e Janderson Silva Moreira.
ENQUADRAMENTO JURÍDICO: artigo 129, II, da Constituição Federal, na Lei Federal 8.625/93 e no artigo 8º da Resolução 
174/2017 do CNMP.
ORIGEM: Conselho Tutelar
Araci, 01 de agosto de 2022
Severina Patrícia Fernandes
Promotora de Justiça em substituição

CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARACI/BA
IDEA nº 015.9.209758/2019
Data da Portaria: 01/08/2022
OBJETO: Apurar situação de risco da criança/adolescente E.S.C., E.O.S. e E.S.C., fi lhos de Jiclieia Oliveira dos Santos.
ENQUADRAMENTO JURÍDICO: artigo 129, II, da Constituição Federal, na Lei Federal 8.625/93 e no artigo 8º da Resolução 
174/2017 do CNMP.
ORIGEM: Representação
Araci, 01 de agosto de 2022
Severina Patrícia Fernandes
Promotora de Justiça em substituição
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CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARACI/BA
IDEA nº 015.9.103580/2021
Data da Portaria: 03/08/2022
OBJETO: Apurar situação de risco/vulnerabilidade da pessoa idosa, F.A.S.
ENQUADRAMENTO JURÍDICO: artigo 129, II, da Constituição Federal, na Lei Federal 8.625/93 e no artigo 8º da Resolução 
174/2017 do CNMP.
ORIGEM: Creas
Araci, 03 de agosto de 2022
Severina Patrícia Fernandes
Promotora de Justiça em substituição

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SERRINHA/BA, por intermédio da Promotora de Justiça que ao fi nal subscreve, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 6º, V e art. 26, da Resolução nº 006/2009, do Ministério Público do Estado da 
Bahia, comunica a todos quantos possa interessar, facultando-se a interposição de recurso administrativo pelos interessados, 
na esteira do quanto preceitua o art. 10, § 1º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Superior do Ministério Público que foi pro-
movido o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil Público IDEA nº 712.9.15169/2017, instaurado para apurar suposta acumulação 
indevida de 02 (dois) cargos públicos, um de guarda-civil municipal e outro de policial militar, por parte de Andrews Maciel França.
Serrinha/Ba,10 de agosto de 2022.
Andréa Ariadna Santos Correia
Promotora de Justiça no exercício da substituição

PROMOTORIA REGIONAL DE SIMÕES FILHO   

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO, no uso de atribuições legais, com fulcro no artigo 13 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 AR-
QUIVAMENTO do Procedimento Administrativo registrada sob o IDEA nº 709.0.242319/2016.  
    
 Simões Filho, 09 de agosto de 2022.    
    
 Patrícia dos Santos Ramos  
 Promotora de Justiça   
 
Arquivamento de Procedimento Administrativo
Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Candeias
IDEA nº 696.9.273850/2021
Área: Infância e Juventude
Interessado(a): D.B.B.
Motivo: Esgotamento do Objeto.

Candeias, 05/08/2022

Bruna Gelis Fittipaldi
Promotora de Justiça

Arquivamento de Notícia de Fato
Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Candeias
IDEA nº 696.9.264385/2022
Área: Infância e Juventude
Interessado(a): A.J.C.N.
Motivo: Esgotamento do Objeto.

Candeias, 05/08/2022

Bruna Gelis Fittipaldi
Promotora de Justiça

Arquivamento de Notícia de Fato
Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Candeias
IDEA nº 696.9.328859/2022
Área: Controle Externo da Atividade Policial
Interessado(a): E.L.B.
Motivo: O fato foi devidamente apurado.

Candeias, 08/08/2022

Bruna Gelis Fittipaldi
Promotora de Justiça
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Arquivamento de Notícia de Fato
Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Candeias
IDEA nº 696.9.214287/2022
Área: Controle Externo da Atividade Policial
Interessado(a): F.R.L. e H.R.L.
Motivo: Inexistem, por ora, outras providências a serem realizadas pelo Ministério Público.

Candeias, 08/08/2022

Bruna Gelis Fittipaldi
Promotora de Justiça

PROMOTORIA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS   

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Itamaraju
IDEA Nº 723.9.79031/2022 
PORTARIA Nº 040/2022 
Área: Educação
Objeto: art. 73, Inciso V, da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996 (Lei Orgânica do Ministério Público), art. 8º, inciso 
III, da Resolução nº 174 de 4 de julho de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 50, inciso III, 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 
instaurar o Procedimento Administrativo IDEA 723.9.79031/2022, a fi m de fi scalizar as ações do Poder Executivo de Itamaraju 
no sentido de cumprir a Meta 6 do Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 13.005/2014, para oferecer educação, em 
tempo integral em, no mínimo 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos 25% (vinte e 
cinco por cento) dos alunos da educação básica. 
Itamaraju, BA 08 de agosto de 2022
Mariana Araújo Libório
Promotora de Justiça 

Edital nº 064/2022
Procedimento Preparatório - IDEA 723.9.133269/2019
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 723.9.133269/2019, 
bem como da possibilidade de interposição de recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo 10 (dez) dias, na 
forma do art. 13 da Resolução nº. 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Itamaraju-BA, 09 de agosto de 2022. 
Mariana Araújo Libório
Promotora de Justiça

Edital nº 065/2022
Procedimento Preparatório - IDEA 723.0.149800/2014 
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 723.0.149800/2014, 
bem como da possibilidade de interposição de recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo 10 (dez) dias, na 
forma do art. 13 da Resolução nº. 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Itamaraju-BA, 09 de agosto de 2022. 
Mariana Araújo Libório
Promotora de Justiça

EDITAL N° 12/2022 - CONVERSAO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL EM
INQUERITO CIVIL
IDEA N° 168.9.163611/2021
O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por seu Promotor de Justipa
infrafi rmado, no uso de suas atribuições na defesa da moralidade administrativa dentre outras de caráter coletivo, nos termos do 
disposto nos artigos 129, III e 37, paragrafo 4°, da Constituição Federal, 25, inciso IV, alínea “b” e 26, inciso I, da Lei Federal n° 
8.625/93, 72, inciso IV, alinea “d” e 73, inciso I, da Lei Complementar n° 11/96, e, por fi m, nas Leis Federais n° 7.347/85, 8.429/92, 
RESOLVE converter o procedimento em epigrafe em INQUERITO CIVIL, com a fi nalidade precípua de apurar supostos atos que 
ensejam violação de direitos relatives a dignidade humana praticados pala administração pública no município de Medeiros Neto.
Medeiros Neto 29 de julho de 2022
MOISES GUARNIERI DOS SANTOS
Promotor de Justiça em Substituição

Origem: Promotoria de Justiça de Ibirapuã
Comunicação de Arquivamento de Notícia de Fato - Nº 248.9.174374/2022
O Ministério Público do Estado da Bahia, Por meio de seu promotor de justiça substituto, João Batista Madeiro Neto, vem comu-
nicar aos potenciais interessados sobre decisão de arquivamento da notícia de fato idea Nº 248.9.174374/2022, Nos Termos Do 
Res. 174/2017 - CNMP e legislação aplicável.
Ibirapuã, 10 de agosto de 2022
João Batista Madeiro Neto
Promotor De Justiça - Em Substituição
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ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBIRAPUÃ
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
IDEA: 003.9.310624/2022
Objeto: acompanhar e fi scalizar as ações executadas pela concessionária de serviço de energia elétrica no Estado da Bahia, 
COELBA, que visem garantir o fornecimento regular do serviço à população de Ibirapuã/BA
Publique-se. Diligencie-se. 
Ibirapuã, 9 de agosto de 2022. 
JOÃO BATISTA MADEIRO NETO
Promotor de Justiça

ORIGEM: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBIRAPUÃ
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
IDEA: 003.9.319222/2022
Objeto: acompanhar e fi scalizar as ações executadas pela concessionária de serviço de energia elétrica no Estado da Bahia, 
COELBA, que visem garantir o fornecimento regular do serviço à população de Lajedão/BA
Publique-se. Diligencie-se. 
Ibirapuã, 9 de agosto de 2022. 
JOÃO BATISTA MADEIRO NETO
Promotor de Justiça

PROMOTORIA REGIONAL DE VALENÇA   

EDITAL nº 68/2022
PRORROGAÇÃO DA NOTÍCIA DE FATO nº IDEA @003.9.264774/2022
A 3ª Promotoria de Justiça de Itaparica-BA, por intermédio da Promotora de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribui-
ções legais, nos termos do artigo 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Superior do Ministério Público, vem, por meio deste 
edital, a todos quanto possa interessar, comunicar a prorrogação da Notícia de Fato Nº. IDEA @003.9.264774/2022, por mais 
90 (noventa) dias, tendo em vista a imprescindibilidade de realização e conclusão de diligências essenciais para continuidade 
de sua instrução. 
Itaparica, 01 de agosto de 2022.
MÁRCIA MUNIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA
Promotora de Justiça

EDITAL nº 69/2022
PRORROGAÇÃO DA NOTÍCIA DE FATO nº IDEA @003.9.255208/2022
A 3ª Promotoria de Justiça de Itaparica-BA, por intermédio da Promotora de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribui-
ções legais, nos termos do artigo 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Superior do Ministério Público, vem, por meio deste 
edital, a todos quanto possa interessar, comunicar a prorrogação da Notícia de Fato Nº. IDEA @003.9.255208/2022, por mais 
90 (noventa) dias, tendo em vista a imprescindibilidade de realização e conclusão de diligências essenciais para continuidade 
de sua instrução. 
Itaparica, 02 de agosto de 2022.
MÁRCIA MUNIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA

Promotora de Justiça
Instauração de Inquérito Civil
Origem: 6ª Promotoria de Justiça de Valença
Área: Pessoa Idosa
IDEA: 597.9.21759/2021
Data da Instauração: 15/06/2022
Assunto: Apurar possível irregularidade na rescisão de contratos temporários sob REDA, de servidores da Secretaria de Políticas 
Sociais e da Secretaria de Educação, do Município de Cairu-BA.
Valença, 10 de agosto de 2022.
Gustavo Fonseca Vieira
Promotor de Justiça em Substituição

Edital 062/2022 
Prorrogação de prazo de conclusão de Inquérito Civil 
A 6ª Promotoria de Justiça de Valença, por seu Promotor de Justiça no exercício de substituição, no uso de suas atribuições e com 
fundamento no art. 20 da Resolução nº 06/2009, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia, alterado pela 
Resolução MPBA nº 01/2013, PRORROGA por mais 01 ano o prazo de conclusão do Inquérito Civil - IDEA nº 003.9.203855/2020, 
em face da imprescindibilidade de conclusão de diligências restantes, em especial para providências administrativas e remessa 
dos autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público para apreciação desta promoção de arquivamento
Valença, 10 de agosto de 2022. 
Gustavo Fonseca Vieira 
Promotor de Justiça em substituição
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Edital nº 063/2022
O Promotor de Justiça no exercício de substituição na 6ª Promotoria de Justiça de Valença, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto no art. 4º da Resolução 174/2017 do CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público, ante à impossi-
bilidade de cientifi cação pessoal, COMUNICA a todos os interessados, o arquivamento do Procedimento Administrativo de tutela 
de interesses individuais indisponíveis – IDEA nº 003.9.203855/2020, que apurou possível descumprimento aos artigos 11 e 12, 
do Decreto Municipal n. 2.056/2016, por parte do Município de Valença.
Valença, 10 de agosto de 2022. 
Gustavo Fonseca Vieira 
Promotor de Justiça em substituição

EDITAL nº 70/2022 - 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPARICA 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO NOTICIA DE FATO Nº 003.9.243671/2022
A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPARICA, pela Promotora de Justiça infrafirmada, no uso de suas atribuições legais, na 
forma do art. 11º da Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 193/2018 
do CSMP, vem, a todos quantos possa interessar, comunicar a prorrogação, por mais 90 (um) ano, o prazo de investigação da 
Noticia de Fato nº 003.9.243671/2022, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências essenciais para 
o encerramento de sua instrução. 
Itaparica, 04 de agosto de 2022.
MÁRCIA MUNIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA
Promotora de Justiça - 3ªPJ

ORIGEM: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA-BA

EDITAL nº 032/2022

O Dr. Tarcísio Robslei França, Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça de Valença-BA, no uso de suas atribuições 
legais, no exercício das atribuições que são conferidas pelo art. 73, I e V, da Lei Complementar do Estado da Bahia nº 11/1996, 
pelo art. 26, I e V, da Lei n.º 8.625/1993 e pelo art. 8º, III, da Resolução CNMP nº 174/2017, resolve converter as Notícias de 
Fatos, a seguir listadas, em Procedimentos Administrativos, visando promover as diligências que se afi gurarem necessárias para 
acompanhamento/fi scalização do cumprimento das requisições ministeriais:

Nº IDEA ÁREA OBJETO 

003.9.140338/2022 MEIO AMBIENTE

Apurar suposta prática de perturbação ao sossego alheio decorrente de 
poluição sonora causada pela BARRACA DE BIRA e pela DISTRIBUI-
DORA DE BEBIDAS, ambas situadas ao lado esquerdo da Pousada 
Coco Bambu, na Praia de Moreré, Ilha de Boipeba, em Cairu-BA.

597.9.49709/2022 MEIO AMBIENTE
Apurar suposta prática de perturbação ao sossego alheio decorrente de 
poluição sonora causada pelo Bar dos Amigos, no Tabuleiro da Várzea, 
no município de Valença.

003.0.126027/2014 CONTROLE EXTERNO
Apurar suposta prática de extorsão, violência e ameaça por parte de 
certos Policiais Civis de Valença.

597.9.19599/2022 CONTROLE EXTERNO
Apurar suposto abuso de autoridade praticado por PM’s, em Gamboa 
do Morro, Cairu-BA.

597.9.153847/2022 CONTROLE EXTERNO
Apurar suposto abuso de autoridade e agressões praticadas por PM’s 
contra M.H.F.J. por ocasião da sua prisão, em Valença.

597.9.201583/2022 CONTROLE EXTERNO
Apurar eventual prática de abuso de autoridade pelos policiais por oca-
sião da prisão de J.K.S.O. (APF 8001254-48.2022.8.05.0271), em Va-
lença.

597.9.273440/2022 CONTROLE EXTERNO
Apurar eventual prática de abuso de autoridade pelos policiais por oca-
sião da prisão de M.R.O. (APF 8001642-48.2022.8.05.0271), em Va-
lença.

597.9.199415/2022 CONTROLE EXTERNO
Apurar eventual prática de abuso de autoridade pelos policiais por oca-
sião da prisão de E.O.S. (APF 8001200-82.2022.8.05.0271), em Presi-
dente Tancredo Neves.

597.9.273543/2022 CONTROLE EXTERNO
Apurar eventual prática de abuso de autoridade pelos policiais por oca-
sião da prisão de I.S. (APF 8001842-55.2022.8.05.0271), em Presiden-
te Tancredo Neves.

597.9.195634/2022 CONTROLE EXTERNO
Apurar circunstâncias da fuga de custodiado da Delegacia de Polícia de 
Valença, conforme cópia do APF remetido pelo Juízo Criminal.

597.9.205480/2022 CONTROLE EXTERNO
Apurar suposta morosidade/inefi ciência da Depol/5ª COORPIN e da 33ª 
CIPM em relação as providências a serem adotadas para o caso apre-
sentado pela Câmara Municipal de Valença.

Valença-BA, 10 de agosto de 2022.

TARCÍSIO ROBSLEI FRANÇA
Promotor de Justiça
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ORIGEM: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA-BA

EDITAL nº 033/2022

O Dr. Tarcísio Robslei França, Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Valença, no uso de suas atribuições legais, nos ter-
mos do art. 10, § 1º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e do art. 26, § 1º e § 4º, da Resolução 
nº 006/2009 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público da Bahia, COMUNICA, para amplo 
conhecimento, o arquivamento dos procedimentos ministeriais abaixo relacionados:

Nº IDEA ÁREA OBJETO

003.9.42050/2022 MEIO AMBIENTE
Apurar suposta prática de perturbação ao sossego alheio decorrente 
de poluição sonora, resultando na apreensão do equipamento por fi s-
cais da Prefeitura de Cairu.

003.9.100935/2022 EDUCAÇÃO
Apurar o não retorno às aulas presenciais no Colégio Estadual Maria 
Xavier de Andrade Reis, situado no Município de Presidente Tancredo 
Neves-BA.

597.9.154188/2022 EDUCAÇÃO
Apurar notícia de falta de transporte escolar para os professores da 
rede Estadual de Ensino que lecionam na zona rural de Valença, com 
prejuízo do regular andamento do ano letivo.

003.9.205029/2019 EDUCAÇÃO

Apurar relato de recusa de Histórico Escolar, em razão da ausência 
de carimbo das secretárias, pelo Colégio Municipal Hildécio Antônio 
Meireles, localizado na estrada do Zimbo, Morro de São Paulo, em 
Cairu-BA.

597.9.199567/2022 CONTROLE EXTERNO
Apurar eventual prática de abuso de autoridade pelos policiais por 
ocasião da prisão de C.L.M. (APF 8001205-07.2022.8.05.0271), em 
Valença.

597.9.205337/2022 CONTROLE EXTERNO

Acompanhamento/fi scalização das condições do depósito da 33ª 
CIPM/Valença que abriga aparelhos sonoros e afi ns apreendidos e 
das providências tomadas pela Autoridade Policial para que seja dada 
a devida destinação legal aos referidos objetos.

Valença-BA, 10 de agosto de 2022.

TARCÍSIO ROBSLEI FRANÇA
Promotor de Justiça

EDITAL Nº 485/2022

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE EM VALENÇA/BA, por intermédio de seu 
Promotor de Justiça infrafi rmado, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 44, §1º da Resolução do Conselho Na-
cional do Ministério Público nº 11/2022, comunica ao Sr. Luís Goes Teles e a Sociedade, inclusive para efeito de eventual apre-
sentação 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 597.9.111010/2018 instaurado a fi m de apurar possível des-
matamento ilegal de vegetação nativa na Fazenda Capela de São José, situada no Orobó, zona rural do município de Valença/
BA, com o posterior encaminhamento dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia e arquivamento. 
No ensejo, fi cam os interessados cientes de que, nos termos do art. 44 § 5º, da Resolução n. 11/2022, do Conselho Superior do 
Ministério Público, “Até a apreciação da promoção de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, poderão os 
demais legitimados apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do Inquérito Civil”.

Valença/BA, 10 de agosto de 2022.

Gustavo Fonseca Vieira
Promotor de Justiça

EDITAL Nº 486/2022

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE COM SEDE NA COMARCA DE VALEN-
ÇA/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 resolução nº 11/2022 do Conselho Nacional do Ministério Público, RESOLVE PRORROGAR, por 01 (um) ano a contar do 
dia 18 de julho de 2022, o prazo de conclusão do INQUÉRITO CIVIL Nº 597.0.72703/2010, instaurado para apurar eventuais 
irregularidades em loteamento administrado pela Sra. Karina Novoa, no Distrito de Boipeba, Cairu/BA, em face da imprescindi-
bilidade da conclusão da seguinte diligência: conclusão ao Exmo. Promotor de Justiça para análise dos documentos juntados.

Valença/BA, 10 de agosto de 2022.

Gustavo Fonseca Vieira
Promotor de Justiça
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Edital –190/2022 - Arquivamento 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. 5ª, § 1º, da Resolução nº 006/2009 e do art. 10, §1º da Resolução nº 23/2007 
do Conselho Nacional do Ministério Público, COMUNICA a todos os interessados a decisão pela Promoção de Arquivamento do 
Procedimento Administrativo IDEA 597.9.331181/2021, instaurado para acompanhar o cumprimento das requisições ministeriais. 
Ficam os interessados cientes de que, no prazo de 10 (dez) dias, poderão apresentar recurso da decisão de arquivamento.

Valença, 10 de agosto de 2022.

Fernanda Pataro de Queiroz
Promotora de Justiça.

PROMOTORIA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA   

Publicação de prorrogação de prazo de conclusão de Procedimento Administrativo - 11ª Promotoria de Justiça de Vitória da 
Conquista-BA
A 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Vitória da Conquista, por intermédio da Promotora de Justiça que abaixo subscreve, 
no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 11º da Resolução nº 174 do CNMP, vem, por meio deste Edital, a todos 
quantos possa interessar, comunicar a PRORROGAÇÃO, pelo prazo de 01 (um) ano, do Procedimento Administrativo, IDEA Nº 
644.9.41642/2020, que visa defender os interesses da pessoa com defi ciência, AMANDA AMARAL DA SILVA. 
Vitória da Conquista, 09 de agosto de 2022  
GUIOMAR MIRANDA DE OLIVEIRA MELO 
Promotora de Justiça

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL
Origem: 8ª. PJ de Vitória da Conquista
IDEA Nº 644.9.11383/2020
Área: Improbidade Administrativa
Data de Instauração: 10/08/2022
Objeto: Investigar eventual ausência de transparência na contratação e execução dos serviços, objeto da Dispensa de Licitação 
nº 05/2018, que realizou a contratação da Fundação Escola Politécnica da Bahia
Vitória da Conquista, 10 de agosto de 2022
George Elias Gonçalves Pereira
Promotor de Justiça

DELIBERAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INQUÉRITO CIVIL 
Inquérito Civil nº 225.0.2419363/2012 
Trata-se de inquérito civil, acerca da má efetivação do FIA Município de Planalto/BA. 
Diante da imprescindibilidade da continuidade das investigações para apuração dos fatos, a fi m de subsidiar a posterior propo-
situra da ação civil pública ou arquivamento das peças de informação, na forma da lei, RESOLVE, com fundamento no Art. 20, 
da Resolução nº 006/2009, do egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público, PRORROGAR O PRAZO DE 
INSTRUÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL. 
Barra do Choça p/ Planalto/BA, 10 de agosto de 2022. 
SORAYA MEIRA CHAVES 
Promotora de Justiça em Substituição

EXTRATO DE ARQUIVAMENTO 
Origem: Promotoria de Justiça de Planalto 
Procedimento Preparatório IDEA n° 225.0.241928/2012 
Envolvidos: Município de Planalto, Instituto Reviver 
Assunto: Fiscalização da estrutura e do funcionamento do Instituto Reviver. 
Promoção de arquivamento: Considerando celebração de TAC, onde o Município de Planalto fi rmou o compromisso de cons-
trução da nova instituição de acolhimento de Criança e Adolescente da cidade, promovo o arquivamento deste procedimento. 
Ressalto a possibilidade de interposição de recurso para reanálise do caso até a homologação do arquivamento pelo Conselho 
Superior do MPBA. 
Planalto, 10 de agosto de 2022. 
SORAYA MEIRA CHAVES 
Promotora de Justiça em Substituição

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRAIVO 
IDEA n° 225.9.354094/2022 
Envolvidos: Município de Planalto, Instituto Reviver 
Assunto: Acompanhamento de TAC, onde Município de Planalto fi rmou o compromisso de construção da nova instituição de 
acolhimento de Criança e Adolescente da cidade. 
Planalto, 10 de agosto de 2022. 
SORAYA MEIRA CHAVES 
Promotora de Justiça em Substituição
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EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Origem: Promotoria de Justiça de Itambé-BA
PORTARIA PA N° 34/2022
IDEA Nº 052.9.295951/2022
ÁREA: SAUDE
OBJETO: Promover as diligências que se afi gurarem necessárias, para a garantia do atendimento à saúde de Lais Ivana Trin-
dade Barreto.
Itambé – BA, 09 de agosto de 2022
[Documento assinado eletronicamente]
MARCELO PINTO DE ARAÚJO
Promotor de Justiça em substituição

EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Origem: Promotoria de Justiça de Itambé-BA
PORTARIA PA N° 35/2022
IDEA Nº 052.9.186869/2022
ÁREA: EDUCAÇÃO
OBJETO: Colher subsídios para a adoção das medidas pertinentes e devida proteção dos interesses individuais indisponíveis 
da criança P.J.F.S., quanto ao fornecimento de apoio individualizado das atividades escolares, bem como, sendo necessário, na 
locomoção, alimentação e higiene, tendo em vista o diagnóstico de síndrome de down.
Itambé – BA, 09 de agosto de 2022
[Documento assinado eletronicamente]
MARCELO PINTO DE ARAÚJO
Promotor de Justiça em substituição


