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MINISTÉRIO PÚBLICO
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

 SECRETARIA GERAL

ATO Nº 383/2019

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 136 da
Constituição Estadual, combinado com o art. 15, inciso VII, da Lei Complementar nº 11/1996, e de acordo com a Lei no 8.966/
2003, em atenção ao requerimento administrativo nº 003.0.25694/2019, resolve exonerar, a pedido, a partir 22 de agosto de
2019, a servidora Indira Oliveira Pereira, do cargo de Assessor Jurídico, CMP-5, deste Ministério Público.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 21 de agosto de 2019.

SARA MANDRA MORAES RUSCIOLELLI SOUZA
Procuradora-Geral de Justiça em exercício

ATO Nº 384/2019

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 136 da
Constituição Estadual, combinado com o art. 15, inciso VI, da Lei Complementar nº 11/1996, de acordo com a Leis no 8.966/
2003, resolve nomear Larissa Gomes Ucha  para o cargo de Assessor Jurídico, CMP-5, deste Ministério Público.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 21 de agosto de 2019.

SARA MANDRA MORAES RUSCIOLELLI SOUZA
Procuradora-Geral de Justiça em exercício

ATO NORMATIVO Nº 016/ 2019

Institui o Comitê Interinstitucional em Segurança Pública Regional de Catu

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais conferidas pelo artigo 15 da
Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e considerando:

- a necessidade de fomentar e contribuir na efetivação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Minis-
tério Público pelo art. 129, incisos I, VI, VII, VIII e IX;
- a oportunidade de colaborar com os Poderes Públicos e a sociedade no enfrentamento da problemática da violência;
- a importância de conferir uma abordagem relativa à temática da segurança pública diferenciada e adequada às particula-
ridades e características regionais e locais.

RESOLVE

Art. 1º Fica instituído o Comitê Interinstitucional em Segurança Pública Regional – CISP REGIONAL de Catu, com a finalidade
de organizar, no âmbito regional, uma rede articulada e integrada, visando ampliar e multiplicar ações e iniciativas
interinstitucionais em segurança pública e defesa social, nos termos dos Atos nºs 346/2010, 575/2013 e 589/2018.

Art. 2º Compete ao CISP REGIONAL de Catu:

I.  fomentar redes de cooperação, no âmbito local e regional, visando auxiliar o exercício das funções institucionais conferidas
ao Ministério Público;
II.  colaborar com os órgãos e entidades públicas e com entidades privadas em campanhas educativas tendentes a abordar
a problemática da violência;
III.  colaborar, facilitar e estimular a implementação e instrumentalização de diretrizes, estratégias, prioridades, intervenções
e iniciativas voltadas aos objetivos do CISP REGIONAL;
IV.  promover, alinhada com as estratégias e ações que assegurem a inserção transversal da temática da segurança
pública, a atuação integrada, cooperada e articulada das instituições que tenham atuação na região;
V.  identificar oportunidades de parcerias com instituições públicas e privadas e a sociedade civil, especialmente na promo-
ção de ações proativas, locais e regionais, de defesa social e de segurança pública;
VI.  estimular e participar do intercâmbio de ideias, experiências e informações voltadas às questões de segurança pública
e sua contínua e ampla aquisição e compartilhamento;
VII.  contribuir e participar da coleta, sistematização e armazenamento de informações relativas à temática da segurança
pública, no âmbito regional, especialmente aquelas relativas ao controle externo da atividade policial e às estatísticas
criminais;
VIII. receber e analisar propostas de especialistas e representantes de outros órgãos, instituições públicas ou privadas e de
organizações da sociedade civil, voltadas às ações do Comitê;
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IX. realizar e participar de audiências públicas encontros, seminários, debates e eventos similares voltados à divulgação de
informações e de conteúdos relativos à finalidade do CISP REGIONAL e à temática da segurança pública, no âmbito da região;
X.elaborar seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 3º Na composição do CISP REGIONAL de Catu deverá ser assegurada a participação de representantes das seguintes
instituições ou segmentos atuantes na região:

I.        1ª Promotoria de Justiça de Catu;
II.       Polícia Militar do Estado da Bahia - Catu;
III.      Prefeitura Municipal de Catu;
IV.     Conselho Tutelar de Catu;
V.      Coordenadoria Municipal de Transporte e Trânsito em Catu;
VI.     Vara criminal da comarca de Catu;
VII.    Delegacia de Polícia Civil de Catu;
VIII.   Círculo de Paz na Justiça Restaurativa;
IX.     Câmara de Dirigentes Lojistas de Catu;
X.      Câmara Municipal de Catu;
XI.     Sindicato dos Empregados do Comércio do Município de Catu;
XII.   Associação dos Moradores e Agricultores Familiares da Comunidade da Paraíba, município de Catu;
XIII.  Associação dos Moradores e Agricultores Familiares da Comunidade de Maringá, município de Catu;
XIV.  Associação São Judas do Bom Viver, município de Catu;
XV.   Associação Comunitária do Planalto, município de Catu;
XVI.  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Catu;
XVII.  Rádio Catu FM;
XVIII. Rádio Ouro Negro FM;
XIX.   Conselho de Segurança – CONSEG Catu;
XX.    Comissão de Jovens Advogados da Ordem de Advogados de Catu;
XXI.   Associação Fazendo Rio Negro.

Art. 4º Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 21 de agosto de 2019.

SARA MANDRA MORAES RUSCIOLELLI SOUZA
Procuradora-Geral de Justiça em exercício

EDITAL Nº 205/2019

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, considerando o princípio
da supremacia do interesse público, que norteia as atividades da Administração, resolve consignar o prazo de 10 (dez) dias,
contados do dia imediato ao da publicação deste edital, para que os Promotores de Justiça da Capital formalizem, queren-
do, pedidos para substituir cumulativamente (art. 141, inc. IV, da Lei Complementar estadual nº 11/96) na 08ª Promotoria de
Justiça Criminal - 2º Promotor de Justiça - Vara de Auditoria Militar da Capital, no período de 29/09/2019 a 19/12/2019.

1.     Será designado um Promotor de Justiça para atuação na substituição.

2.     Havendo mais de uma inscrição, será observado, sequencialmente, os seguintes critérios de preferência: a) similitude das
atribuições atualmente exercidas com as da pretendida substituição; b) antiguidade na entrância; c) antiguidade na carreira.

3.     Para efetuar a inscrição, o candidato deverá enviar requerimento dirigido à Procuradora-Geral de Justiça, apresentando
declaração de regularidade dos serviços na Promotoria de Justiça em que atua e compromisso de conciliar as suas
atribuições com as da substituição.

4.     O encaminhamento de requerimento por e-mail somente será aceito se originado de correio eletrônico institucional
(domínio mpba.mp.br), dentro do horário e prazo estabelecidos neste edital.

5.     Não será admitida a inscrição de candidato que contar com o auxílio de outro membro no exercício de suas atribuições originais.

6. Serão considerados tempestivos os requerimentos protocolizados na sede deste Ministério Público até 19 horas do
último dia do prazo para inscrição.

7. Será indeferida a inscrição que não estiver em conformidade com o estabelecido neste edital.

8. Os casos omissos serão deliberados pela Procuradoria-Geral de Justiça.

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 21 de agosto de 2019.

SARA MANDRA MORAES RUSCIOLELLI SOUZA
Procuradora-Geral de Justiça em exercício


