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§ 2º Concomitantemente ao registro da demanda no SIMP, deve ser providenciado pelo Centro de Apoio Operacional: 
a) o envio de e-mail institucional ao Ouvidor-Geral do Ministério Público, comunicando a remessa da demanda; 

b) a inclusão da demanda em uma planilha de acompanhamento, quando o coordenador do Centro de Apoio Operacional 
entender necessário, visando monitorá-la. 
Art. 2º As demandas internas devem ser remetidas aos Centros de Apoio Operacional já devidamente registradas no sistema 
DIGIDOC. 
§ 1º As demandas internas recepcionadas pelos Centros de Apoio Operacional, sem o devido registro no DIGIDOC, serão 
protocoladas nesse sistema com a nomeclatura “demandas internas”. 
§ 2º O Centro de Apoio Opercional encaminhará o processo administrativo DIGIDOC ao órgão de execução que soliticou o seu apoio, 
após a conclusão de seus trabalhos, enviando e-mail ao órgão de execução solicitante para informar-lhe a devolução do feito. 

Art. 3º Os coordenadores dos Centros de Apoio Operacional poderão, após ultimadas as providências e as ações desenvolvidas pelo 
respectivo Centro de Apoio Operacional, em atendimentos às demandas internas, publicar e disponibilizar os arquivos por eles 
produzidos, quando houver interesse geral dos órgãos de execução. 
Art. 4º Este Ato Regulamentar entra em vigor na data de sua publicação. 
Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público-DEMP e no Boletim Interno da Procuradoria 
Geral de Justiça. 
São Luís/MA, 25 de novembro de 2021. 
 

assinado eletronicamente em 25/11/2021 às 11:59 hrs (*) 

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
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RESOLUÇÃO Nº 108/2021-CPMP  

 
Dispõe sobre a proposta para a concessão da Medalha do Mérito do Ministério Público instituída pela Portaria nº 426/84 alterada 
pela Resolução nº 03/2010 de 13/04/2010 do Ministério Público Estadual e dá outras providências. 
 
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista a aprovação, por unanimidade, do relatório da Comissão nos autos do processo administrativo nº 
12545/2021, na sessão extraordinária do dia 18 de novembro de 2021, 
RESOLVE 

Art. 1º. Conferir a Medalha do Mérito do Ministério Público – Celso Magalhães, a Senhora Denise Maia Correia Albuquerque, em 
reconhecimento à sua atuação em defesa do Meio Ambiente, em especial, por ter plantado ao longo de 8 (oito) anos mais de 3 mi l 
Ipês nas ruas de São Luís/MA com o objetivo de tornar a cidade mais florida, atitude que traz inúmeros benefícios para o meio 
ambiente já que as árvores ajudam vários ecossistemas e espaços públicos. 
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
São Luís, 18 de novembro de 2021. 
 

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 
Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 
 

RESOLUÇÃO Nº 109/2021-CPMP  
 
Dispõe sobre a proposta para a concessão da Medalha do Mérito do Ministério Público instituída pela Portaria nº 426/84 alterada 
pela Resolução nº 03/2010 de 13/04/2010 do Ministério Público Estadual e dá outras providências. 

 
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista a aprovação, por unanimidade, do relatório da Comissão nos autos do processo administrativo nº 
12546/2021, na sessão extraordinária do dia 18 de novembro de 2021, 
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