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ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

– Acre e ainda na sede do Ministério Público do Estado do Acre em Manoel Urbano, do dia 22 de julho ao dia 02 de agosto de 2013, de 08:00 às 15:00 horas.
Rio Branco – Acre, 18 de julho de 2013.

PORTARIA N. 361, DE 03 DE JULHO DE 2013.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ACRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC;
R E S O L V E:
ART. 1º EXONERAR, A PEDIDO, O SENHOR GERSON CORREIA LIMA
NETO, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE MINISTERIAL, LOTADO NA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SÍMBOLO CC-MP-01, COM EFEITOS A CONTAR DE 05 DE JULHO DO ANO EM CURSO.
ART. 2º ESTA PORTARIA PRODUZIRÁ EFICÁCIA NA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Maria Celenice Gomes de Oliveira
Pregoeira do MPE/AC
_________________________________________________________

PATRÍCIA DE AMORIM RÊGO
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 059/2013 – Sistema de Registro de Preços
Processo n.º 157 / 2013 – Diretoria de Administração
Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para executar serviços
de locação de veículo com condutor, em atendimento às necessidades
do Ministério Público do Estado do Acre em Manoel Urbano
Abertura: 02 de agosto de 2013
Hora: 09:00
Local: Sede do Ministério Público do Estado do Acre em Manoel Urbano – Rua
José Francisco do Nascimento, 665 – Bairro São José – Manoel Urbano – Acre
O edital completo e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site desta Instituição: http://www.mp.ac.gov.br, ou em seu
Departamento de Licitações, na Rua Campo do Rio Branco, n.º 412 –
Capoeira – Rio Branco – Acre e, ainda, na sede do Ministério Público
do Estado do Acre em Manoel Urbano, do dia 22 de julho ao dia 02 de
agosto de 2013, de 08:00 às 15:00 horas.
Rio Branco – Acre, 18 de julho de 2013.
Maria Celenice Gomes de Oliveira
Pregoeira do MPE/AC
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 060/2013 – Sistema de Registro de Preços
Processo n.º 156 / 2012 – Diretoria de Administração
Objeto: Fornecimento de gasolina comum e óleo diesel para o abastecimento da
frota de veículos do Ministério Público do Estado do Acre em Manoel Urbano
Abertura: 02 de agosto de 2012
Hora: 11:00
Local: Sede do Ministério Público do Estado do Acre em Manoel Urbano – Rua
José Francisco do Nascimento, 665 – Bairro São José – Manoel Urbano – Acre
O edital completo e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados
no site desta Instituição: http://www.mp.ac.gov.br, ou em seu Departamento de
Licitações, na Rua Campo do Rio Branco, n.º 412 – Capoeira – Rio Branco
Lote

Item

Quant.

01.01

50

01.02

100

01

ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Inexigibilidade de Licitação
Processo n.º 09.2013.00000236-0 – Diretoria de Administração
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, RATIFICO a inexigibilidade de licitação realizada com fulcro no artigo 25, inciso II, § 1º, combinado com o art. 13, inciso VI, ambos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
cujo objeto é a prestação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal, consistente na participação a 01 (um) Membro desta Instituição
no 19º Seminário Internacional de Ciências Criminais – IBCCRIM, tendo
como contratada o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM,
com valor de R$ 996,00 (novecentos e noventa e seis reais).
Rio Branco – Acre, 18 de julho de 2013.
KÁTIA REJANE DE ARAÚJO RODRIGUES
Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 055/2013
Processo n.º 125 / 2013 – Diretoria de Administração
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO
a decisão da Pregoeira do Ministério Público do Estado do Acre, que
declarou como vencedora do Pregão Presencial n.º 055/2013, do
tipo menor preço, que teve por objeto o serviço de telecomunicações
para fornecimento de link dedicado à internet com alta disponibilidade e velocidade de circuito com protocolo PPP para implantação do
circuito de comunicação com a internet, juntamente com o transporte
do sinal da prestadora do serviço até as instalações internas na Promotoria de Justiça de Bujari, a Empresa Brasileira de Telecomunicações
S/A, com valor mensal unitário de R$ 1.954,00 (mil novecentos e cinquenta e quatro reais).
Rio Branco – Acre, 19 de julho de 2013.
KÁTIA REJANE DE ARAÚJO RODRIGUES
Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial n.º 041/2013 – Sistema de Registro de Preços
Processo n.º 023 / 2013 – Diretoria de Administração

Unid.

POLTRONA PRESIDENTE giratória, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento
cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto.
Assento e encosto interligados em concha única, com base em alumínio. Estrutura do assento e
encosto em compensado com, no mínimo, 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada
de, no mínimo, 80 mm de espessura para o assento, com densidade mínima de 45 kg/m³, e no
mínimo 70 mm para o encosto, com densidade mínima de 28 kg/m³. O encosto deverá possuir
Und.
apoio para cabeça. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos
deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Mecanismo
com movimento sincronizado, com relax a gás e aranha arqueada com, no mínimo, 700 mm de
diâmetro, em alumínio ou outro metal com acabamento cromado. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto - 550x670 mm; largura do assento – 550 mm; profundidade do assento – 480 mm.
mado, base tipo “S” em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço.
Assento e encosto interligados em concha única, com base de compensado de no mínimo 14
mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 80 mm de espessura para o
assento, com densidade mínima de 45 kg/m³, e no mínimo 70 mm para o encosto, com denUnd.
sidade mínima de 28 kg/m³. O encosto deverá possuir apoio para cabeça. Revestimento na
quando da solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados
com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura
do encosto – 550x600 mm; largura do assento - 550 mm; profundidade do assento - 450 mm.
Valor total do lote 01

V. Unit.

V. Total

1.400,00

70.000,00

1.100,00

110.000,00

180.000,00
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02.01

02.02

2

02.03

02.04
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100

CADEIRA PRESIDENTE giratória, com braços em alumínio ou outro metal com
acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Assento e encosto interligados por lâmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de
largura. Estrutura do assento e encosto em compensado com, no mínimo, 14
mm de espessura, estofada em espuma injetada de, no mínimo, 70 mm de
espessura para o assento, com densidade mínima de 50 kg/m³, e no mínimo
60 mm para o encosto, com densidade mínima de 50 kg/m³. O encosto deverá
Unid.
possuir apoio para cabeça. Revestimento na cor preta e em duas opções de
ção do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com
costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Mecanismo com movimento
sincronizado, com relax a gás e aranha arqueada com, no mínimo, 700 mm de
diâmetro, em alumínio ou outro metal com acabamento cromado. Dimensões
mínimas: largura/altura do encosto - 480x600 mm; largura do assento – 470
mm; profundidade do assento – 480 mm.

610,00

61.000,00

150

tal com acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base tipo “S” em alumínio ou outro metal com
acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por lâmina de
alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de
largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no mínimo 14 mm de
Unid. espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 60 mm de espessura,
com densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta e em duas opções
tação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com
costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/
altura do encosto – 470x500 mm; largura do assento - 470 mm; profundidade do
assento - 490 mm.

532,00

79.800,00

200

CADEIRA GIRATÓRIA executiva, braços reguláveis em no mínimo três posições com apoios em poliuterano preto ou material similar, com back system
e regulagem de altura do encosto e da distância do solo. Base com aranha
arqueada, na cor preta, com no mínimo 600 mm de diâmetro. Estrutura do
assento em compensado com no mínimo 14 mm de espessura, estofada em
espuma injetada com no mínimo 50 mm de espessura, densidade mínima de
50 kg/m³. Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência na cor
Unid.
preta, estofada em espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura, com
densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta e em duas opções
de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da
solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões
mínimas: largura/altura do encosto – 440x430 mm; largura do assento - 440
mm; profundidade do assento - 430 mm.

343,00

68.600,00

412,00

61.800,00

238,00

23.800,00

120,00

36.000,00

150

com apoios em poliuterano preto ou material similar, com back system e regulagens de altura do encosto e da distância do solo. Base com aranha de no mínimo
600 mm de diâmetro, com apoio para os pés. Estrutura do assento em compensado com no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com
no mínimo 50 mm de espessura, densidade mínima de 50 kg/m³. Estrutura do
Unid.
encosto em material plástico de alta resistência na cor preta, estofada em espuma
injetada de no mínimo 40 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m³.
Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster
mínimas: largura/altura do encosto – 440x430 mm; largura do assento - 440 mm;
profundidade do assento - 430 mm.
destros e canhotos. Braço escamoteável com estrutura tubular com prancheta em

02.05

100

nas bordas, curvadas. Porta livros em aramado soldado à estrutura, na cor preta. Estrutura do assento e encosto em compensado com no mínimo 14 mm de
espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 50 mm de espessura
Unid.
para o assento e 30 mm para o encosto, com densidade mínima de 50 kg/m³.
Revestimento na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster
mínimas: largura/altura do encosto – 480x340 mm; largura do assento - 480 mm;
profundidade do assento - 430 mm.

02.06

300

Unid

tubos metálicos com, no mínimo, 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento
do da solicitação do fornecimento. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto
– 460x260 mm; largura do assento - 460 mm; profundidade do assento - 400 mm.
Valor total do lote 02

331.300,00
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03.01

100

03.02

100

03.03

100

Nº 11.094

LONGARINA 02 LUGARES MODELO DIRETOR, na cor preta. Estrutura em
perfis metálicos com no mínimo 1 mm de espessura. Braços fixos, confeccionados em peças de aço maciço, recobertas integralmente por camada de
poliuretano na cor preta. Estrutura do encosto e assento em compensado
com no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no
Unid.
mínimo 50 mm de espessura, densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento
na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Dimensões
mínimas: largura/altura do encosto – 480x500 mm; largura do assento - 480
mm; profundidade do assento - 470 mm
LONGARINA 03 LUGARES MODELO DIRETOR, na cor preta. Estrutura em
perfis metálicos com no mínimo 1 mm de espessura. Braços fixos, confeccionados em peças de aço maciço, recobertas integralmente por camada de
poliuretano na cor preta. Estrutura do encosto e assento em compensado
com no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no
Unid.
mínimo 50 mm de espessura, densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento
na cor preta e em duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Dimensões
mínimas: largura/altura do encosto – 480x500 mm; largura do assento - 480
mm; profundidade do assento - 470 mm.

Unid.

no mínimo 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento em material
plástico com aditivo anti-UV, com furos para ventilação, em cores a serem de-
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466,21

46.621,00

558,22

55.822,00

430,66

43.066,00

611,07

61.107,00

altura do encosto – 460x260 mm; largura do assento - 460 mm; profundidade
do assento - 400 mm.

03.04

100

Unid.

no mínimo 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento em material
plástico com aditivo anti-UV, com furos para ventilação, em cores a serem de-

altura do encosto – 460x260 mm; largura do assento - 460 mm; profundidade
do assento - 400 mm.
Valor total do lote 03
SOFANETE DE ESPERA COM APOIO LATERAL CROMADO. Estrutura em
tubo de aço curvado ou outro metal em formato cilíndrico com acabamento cromado, com paredes de no mínimo 1 mm de espessura. Estrutura do
encosto e assento monobloco em compensado com no mínimo 15 mm de
espessura, ou outro material que forneça robustez compatível, estofada em
Unid.
espuma expandida com no mínimo 50 mm de espessura e densidade mínima
D33. Revestimento couríssimo preto. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 490x370 mm; largura do assento - 490 mm;
profundidade do assento - 450 mm.
SOFÁ 01 (UM) LUGAR COM BRAÇO. Sofá 01 (um) lugar, com braços estofados, almofada removível, estofada com espuma injetada de alta pressão. Armações em peças de madeira com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro
material que forneça robustez compatível. Revestimento na cor preta e em duas

04.01

100

04.02

50

Unid. do fornecimento. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir
formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: armação do assento com
685mm de largura, 685 mm de profundidade e 265 mm de altura; armação do
encosto com 685 mm de largura, 645 mm de altura e 75 mm de espessura;
armação do braço com 760 mm de comprimento, 560 mm de altura e 110 mm
de espessura.
SOFÁ 02 (DOIS) LUGARES COM BRAÇO. Sofá 02 (dois) lugares, com braços
estofados, almofadas removíveis, estofadas com espuma injetada de alta pressão.
Base em estrutura metálica composta por tubos de aço com paredes de, no mínimo, 1 mm de espessura. Armações em peças de madeira com no mínimo 15 mm de
espessura, ou outro material que forneça robustez compatível. Revestimento na cor

04.03

50

Unid.

04.04

50

Unid.

04

da solicitação do fornecimento. As extremidades do móvel e acabamentos deverão
possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: armação do assento
com 1370 mm de largura, 685 mm de profundidade e 265 mm de altura; armação
do encosto com 1370 mm de largura, 645 mm de altura e 75 mm de espessura;
armação dos braços com 760 mm de comprimento, 560 mm de altura e 110 mm
de espessura.
SOFÁ 03 (TRÊS) LUGARES COM BRAÇO. Sofá 03 (dois) lugares com braços
estofados, almofadas removíveis, estofadas com espuma injetada de alta pressão.
Base em estrutura metálica composta por tubos de aço com paredes de, no mínimo, 1 mm de espessura. Armações em peças de madeira com no mínimo 15 mm de
espessura, ou outro material que forneça robustez compatível. Revestimento na cor
da solicitação do fornecimento. As extremidades do móvel e acabamentos deverão
possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: armação do assento
com 2055 mm de largura, 685 mm de profundidade e 265 mm de altura; armação
do encosto com 2055 mm de largura, 645 mm de altura e 75 mm de espessura;
armação dos braços com 760 mm de comprimento, 560 mm de altura e 110 mm
de espessura.
Valor total do lote 04

206.616,00

710,00

71.000,00

950,00

47.500,00

1.480,00

74.000,00

2.013,78

100.689,00

293.189,00
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06.01

50

06.02

50

06

Nº 11.094

POLTRONA PRESIDENTE giratória, com regulagem de altura do solo. Base com aranha arqueada de alumínio com, no mínimo, 700 mm de diâmetro. Encosto em tela
elástica de alta resistência na cor preta, preferencialmente em nylon 6, com apoio de
cabeça. Apoio lombar em material plástico de alta resistência na cor preta. Assento em
Unid. tela elástica de alta resistência na cor preta, em nylon 6 ou material similar que apresente os mesmos padrões de qualidade e acabamento. Braços com altura regulável,
com estrutura em forma de “T”, revestidos em poliuretano na cor preta. Mecanismo
com inclinação e relax, com pistão a gás. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto: 500x600 mm; largura do assento: 500 mm; profundidade do assento: 480 mm.
tro metal com acabamento cromado, com balanço. Encosto em tela elástica de alta
resistência na cor preta, preferencialmente em nylon 6, com apoio de cabeça. Apoio
lombar em material plástico de alta resistência na cor preta. Assento em tela elásUnid.
reguláveis, com revestimento em poliuretano na cor preta ou cromado. Dimensões
mínimas: largura/altura do encosto – 480x540 mm; largura do assento: 480 mm;
profundidade do assento: 480 mm.
Valor total do lote 06
Total geral (somatória dos lotes 01 + 02 + 03 + 04 + 06)
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1.450,00

72.500,00

1.150,00

57.500,00

130.000,00
1.140.805,00

Patrícia de Amorim Rêgo
Procuradora-Geral de Justiça
Antonio Marcos Caetano da Silva
Mobko Indústria e Comércio de Móveis Ltda
SAID ELIAS VASCONCELOS NOGUEIRA
Tecmaq Ltda
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial n.º 041 / 2013 – Sistema de Registro de Preços
Processo n.º 023 / 2013 – Diretoria de Administração
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO
a decisão da Pregoeira do Ministério Público do Estado do Acre, que
declarou como vencedoras do Pregão Presencial n.º 041/2013 – Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço, que teve por objeto
a aquisição de cadeiras, longarinas, sofás e poltronas de auditório,
com montagem e/ou instalação, para as diversas Unidades do Ministério Público do Estado do Acre na Capital e interior, as empresas:
Mobko Indústria e Comércio de Móveis Ltda, com valor global registrado de R$ 804.189,00 (oitocentos e quatro mil cento e oitenta e nove
reais) e Tecmaq Ltda, com valor global registrado de R$ 336.616,00
(trezentos e trinta e seis mil seiscentos e dezesseis reais). Perfazendo
um total geral no valor de R$ 1.140.805,00 (um milhão cento e quarenta mil oitocentos e cinco reais).
Rio Branco – Acre, 17 de julho de 2013.
PATRÍCIA DE AMORIM RÊGO
Procuradora-Geral de Justiça
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
ATO CONJUNTO Nº 001/2013
Dispõe sobre o recebimento de processos eletrônicos pelo sistema SAJ/
MP, bem como evolução de classes e alteração de assuntos.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA e o CORREGEDOR-GERAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições
que lhes conferem os arts. 24, incisos VI e X, 33, inciso XXV, da Lei Complementar Estadual nº 08, de 18 de julho de 1983 e art, 17, caput, da Lei 8.625/93;
CONSIDERANDO que a Lei 11.419/06 dispõe sobre a informatização
do processo judicial, estabelecendo, dentre outros, que a intimação eletrônica “deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data
do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do termino desse prazo”, conforme disposto
no termo §3º, art. 5º, da mencionada lei;
CONSIDERANDO que o sistema SAJ/MP encontra-se devidamente
integrado com o sistema SAJ/TJ, possibilitando, desta forma, o recebimento de intimações por meio eletrônico;
CONSIDERANDO que uma vez recebida a intimação eletrônica por
meio do sistema SAJ/MP, este possibilita a adoção das disposições do
§3º, art. 5º da Lei 11.419/06;
CONSIDERANDO que a integração entre o sistema SAJ/MP e SAJ/TJ
traz uma correlação entre Varas e Promotorias de Justiça, priorizando-

-se, desta forma, a Promotoria com atribuições legais;
CONSIDERANDO a existência de diversas Promotorias Especializadas
no âmbito do Ministério Público do Estado do Acre, as quais não possuem correlação direta com Varas do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO que os processos eletrônicos são direcionados,
Vara correlacionada na integração entre os sistemas SAJ/MP e SAJ/TJ;
CONSIDERANDO que ante as correlações acima mencionadas as Promotorias Especializadas não recebem os processos eletrônicos diretamente, salvo se já existente o cadastrado nos registros destas;
CONSIDERANDO que tabelas taxinômicas referentes a classes e
assuntos são obrigatórias nos cadastros de processos e procedimentos extrajudiciais e, assim, utilizadas como parâmetros para extração do Relatório da Resolução nº 74/2011 do Conselho Nacional
do Ministério Público;
CONSIDERANDO que as tabelas taxonômicas referentes a classes e
assuntos, no decorrer da tramitação dos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais, podem sofrer alterações decorrentes da própria
natureza do feito ou de atos praticados nestes;
RESOLVEM:
Art. 1º - Caberá a cada órgão de execução vinculado a Vara do Poder
Judiciário, após o recebimento da intimação eletrônica, seja pelo decurso do prazo de 10 (dez) dias ou pelo seu recebimento pelo sistema SAJ/
MP, realizar a imediata análise sobre suas atribuições no feito recebido.
§1º – Uma vez constatado pelo órgão de execução não possuir atribuições no feito recebido, deverá encaminhá-lo imediatamente ao órgão de
execução com atribuições para tanto;
§2º - Caberá ao órgão de execução que recebeu o feito, caso discorde
dente erro, encaminhá-lo ao órgão de execução adequado.
Art. 2º - Caberá a cada órgão de execução, caso haja alteração de clasArt. 3º - Este Ato Conjunto entrará em vigor na data de sua publicação.
PATRÍCIA DE AMORIM REGO
Procuradora-Geral de Justiça
UBIRAJARA BRAGA DE ALBUQUERQUE
Corregedor-Geral do Ministério Público
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO
CONSELHO SUPERIOR
CONVO CAÇÃO
A Procuradora-Geral de Justiça e Presidenta do Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Acre, Patrícia de Amorim Rêgo, convoca os Senhores Membros do Conselho Superior para a 6ª Sessão
Extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado
do Acre, que se realizará no dia 23 de julho (terça-feira) de 2013, às
9:30hs, na sala de reuniões do prédio da Administração Superior e,

