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Art. 12 - Considerando que a extração mensal do RAF – Relatório de Atividades Funcionais se faz pelo sistema IDEA, todos os
dados relativos a processos, procedimentos, e outras atividades pertinentes deverão ser devidamente lançadas no sistema.

Art. 13 - A remessa de procedimento extrajudicial eletrônico a órgão de execução do Ministério Público que não tenha aderido
ao extrajudicial eletrônico será feita mediante movimento de encaminhamento ao órgão interno destinatário, registrado no
sistema IDEA, sendo imprescindível o envio, por meio físico, de ofício, acompanhado da capa do procedimento.

Parágrafo único – A remessa do procedimento extrajudicial eletrônico ao Conselho Superior do Ministério Público ocorrerá
através da tramitação eletrônica.

Art. 14 – Deverá a secretaria manter atualizada a planilha de procedimentos, independentemente do registro pelo IDEA.

Art. 15 – Eventuais minutas de manifestações, ofícios ou outros documentos elaborados por assessores, estagiários e
servidores deverão ser “salvos como rascunhos” e “enviados ao responsável”, sempre em formato de Word, salvo de o
Promotor solicitar de outra forma.

Art. 16. Os casos omissos serão decididos pela Promotora de Justiça.

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação no diário oficial.

São Francisco do Conde, 07/05/2020.

BRUNA FITTIPALDI
Promotora de Justiça

3ª Promotoria de Justiça de Dias d’Ávila
Indeferimento de Notícia de Fato
IDEA nº 111.9.77535/2020
Data da Decisão: 08/05/2020
Representante: Paula Alcântara de Araújo
Representado: Caixa Econômica Federal

A presente notícia de fato, firmada pela Sra. Paula Alcantara, narra, em síntese, problemas ocorridos na fila da Caixa
Econômica Federal de Dias d’Avila, notadamente a aglomeração de pessoas para recebimento de benefícios federais, bem
como dificuldade para obtenção do boleto para pagamento do Minha Casa Minha Vida. Ante ao exposto, determino: 1)
Considerando os problemas relacionados à CEF, sendo da competência da Justiça Federal o julgamento da ação porventura
proposta, o encaminhamento de cópia da representação e desta promoção para o Ministério Público Federal, através de
email, para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 2) Em relação aos itens 4 e 5 da notícia de fato, promovo o
indeferimento de plano da notícia de fato, com fundamento no art, 4º., inciso I da Resolução n. 174/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Lara Ferrari Fonseca
Promotora de Justiça

 SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
 GABINETE

PORTARIA Nº 112/2020

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o Procedimento nº 003.0.7268/2020, RESOLVE prorrogar, por mais 45 (quarenta e cinco)
dias úteis, a partir de 20/03/2020, o prazo da Comissão de Sindicância instituída pela Portaria nº 06/2019, publicada no
Diário da Justiça Eletrônico em 16 de janeiro de 2019.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 07 de maio de 2020.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Procedimento SIMP nº 003.0.5029/2020 - Pregão Eletrônico nº 09/2020 - Objeto: Registro de Preços de café torrado e moído
-  Parecer Técnico Jurídico nº 254/2020 - Decisão: O Superintendente de Gestão Administrativa, intima as empresas partici-
pantes do certame para que, querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias úteis, acerca da decisão da Administra-
ção de anular o certame, conforme art. 202, Inciso I, alínea “c”, da Lei Estadual nº 9.433/2005.


