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MEMORANDO Nº 101.2020.NAT.0515768.2020.013245

Memorando nº 095.2020.NAT

Assunto: Resposta ao Ofício nº 0214/2020/13PJ

Manaus, 20 de agosto de 2020.

 

Exmo. Senhor

DR. HILTON SERRA VIANA

Promotor de Justiça – 13ª PRODEPPP

 

Senhor Promotor de Justiça,

 

Cumprimento Vossa Excelência, oportunidade em que, em atenção ao Ofício nº 0214/2020/13PJ, venho
informar que a FST nº 035.NAT.2019/0000024331 (PGA nº 001.2019.000134), formulada no interesse do
Inquérito Civil nº 039.2018.000093, encontra-se na 191a posição da fila de atendimento da Engenharia Civil,
em ordem cronológica, e 37a posição dentre as solicitações encaminhadas pela 13a PRODEPPP.

Informo, ainda, que, em virtude da adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo
Coronavírus (COVID-19), Ato n.º 108/2020/PGJ, somente no mês de setembro teremos o retorno ao trabalho
presencial de todos os servidores e estagiários lotados no Núcleo de Apoio Técnico. Desde o mês de março,
diante do risco de contágio, devido à alta transmissibilidade, e da letalidade do vírus, atendendo às
recomendações das autoridades governamentais, foram suspensas as vistorias, de modo que, depois de
finalizar trabalhos cujas vistorias já haviam sido realizadas, buscamos atender às solicitações que dependiam
somente de análise documental.

Assim sendo, neste ano de 2020, foram atendidas pela Engenharia Civil do NAT as FSTs no

121.2017.NAT.2019/0000184534 (001.2019.001337), em 15/01; no 010.NAT.2020/0000004781
(001.2020.000038), em 28/01; e, no 280.NAT.2019/0000217822 (001.2019.001492), em 17/02.

Considerando o Ofício nº 0214/2020/13PJ, e, ainda, que a Engenharia Civil deste NAT tem recebido diversas
demandas relacionadas ao retorno das atividades presenciais nas escolas, será inserida no plano de atividades
do mês de outubro a vistoria às instalações objeto da FST nº 035.NAT.2019/0000024331 (PGA nº
001.2019.000134), bem como o início da elaboração do trabalho técnico, salvo se for estipulada outra
prioridade por essa 13a PRODEPPP.

Nesse sentido, venho reiterar os Memorandos nº 013.2020.NAT, de 20/01/20, e nº 044.2020.NAT, de
25/05/20, por meio dos quais, objetivando a melhoria do atendimento, este Núcleo solicitou que, se possível,
sejam informadas as prioridades de atendimento dessa promotoria de justiça, a fim de que sejam incluídas


