Diário Eletrônico

Ministério Público do Estado do Acre
Ano1 - N°155

Terça-feíra, 10 de Outubro de 2017

acompanhar a necessária adequação do Plano Estadual de
Atendimento Socioeducativo em conformidade com o Plano
Nacional;
2 - Nomeio o assessor técnico-jurldico Jefferson de Almeida para
assessorar os trabalhos;
3 - Determino ainda as seguintes providências:
I - Que seja esta Portaria e devidamente registrada, devendo,
ainda, providenciar a juntada de toda documentação pertinente
ao caso;
II - Expedição de comunicação ao Sr. Governador do Estado, ao
Presidente do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente,
à Sra Secretária de Cidadania e Assistência Social e ao Diretor
do Departamento de Proteção Social Especial, para informar
sobre a abertura do presente procedimento, bem como, requisitar
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informações sobre a iniciativa necessária para adequação do
referido plano para o tempo estabelecido na Lei do SINASE,
e demais informações pertinentes sobre o Plano Estadual de
Atendimento Socioeducativo em conformidade com o Plano
Nacional
III -Após, voltem os autos conclusos para análise e posteriores
providências.
Registre-se. Publique-se.
Rio Branco-Acre, 09 de outubro de 2017.
Vanessa de Macedo Muniz
Promotora de Justiça

Público do Estado do Acre - MPAC na capital e interior.
Abertura: 23 de outubro de 2017
Hora: 09 horas
Local: Departamento de Licitações do Ministério Público Estadual
- Rua Marechal Deodoro, n°472- Ipase - Rio Branco-Acre
O edital completo e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados no site desta Instituição: http://www.mpac.mp.br,
ou em seu Departamento de Licitações, do dia 10 ao dia 22 de
outubro de 2017, de 08:00 às 18:00 horas.
Rio Branco-Acre. 09 de outubro de 2017.
Rosimeire de Fátima Ribeiro
Pregoeira do MPAC
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