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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

Procuradoria Geral de Justiça 
 

PORTARIAS 

 

PORTARIA-GPGJ - 12021 

Código de validação: ED38634278 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; no art. 45 da Lei nº 11.327, de 25 de 

agosto de 2020 e na Lei nº 11.405 de 30 de dezembro de 2020: 

RESOLVE: 

Art. 1º. O Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Procuradoria Geral de Justiça será o constante do Anexo a esta Portaria. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

São Luís, 19 de janeiro de 2021 

 

ANEXO À PORTARIA Nº 1/2021 DE 19/01/2021 

Cronograma Anual de Desembolso Mensal 

(LDO/2021– Lei nº 11.327, Art. 45; LOA/2021 – Lei nº 11.405) 

Mês Outras Despesas Correntes e Capital Pessoal e Encargos Sociais 

Mensal Acumulado Mensal Acumulado 

Janeiro 12.770.666,67 12.770.666,67 24.964.000,00 24.964.000,00 

Fevereiro 12.770.666,67 25.541.333,34 24.964.000,00 49.928.000,00 

Março 12.770.666,67 38.312.000,01 24.964.000,00 74.892.000,00 

Abril 12.770.666,67 51.082.666,68 24.964.000,00 99.856.000,00 

Maio 12.770.666,67 63.853.333,35 24.964.000,00 124.820.000,00 

Junho 12.770.666,67 76.624.000,02 37.446.000,00 162.266.000,00 

Julho 12.770.666,67 89.394.666,69 24.964.000,00 187.230.000,00 

Agosto 12.770.666,67 102.165.333,36 24.964.000,00 212.194.000,00 

Setembro 12.770.666,67 114.936.000,03 24.964.000,00 237.158.000,00 

Outubro 12.770.666,67 127.706.666,70 24.964.000,00 262.122.000,00 

Novembro 12.770.666,67 140.477.333,37 24.964.000,00 287.086.000,00 

Dezembro 12.770.666,63 153.248.000,00 37.446.000,00 324.532.000,00 

 

* Assinado eletronicamente 

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 

Procurador-Geral de Justiça 

Matrícula 275008 
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Documento assinado. Ilha de São Luís, 19/01/2021 11:01 (EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento PORTARIA-GPGJ, 

Número do Documento 12021 e Código de Validação ED38634278. 

 

 

PORTARIA-GPGJ - 22021 

Código de validação: 12E59D67D6 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; no art. 45 da Lei nº 11.327, de 25 de 

agosto de 2020 e na Lei nº 11.405 de 30 de dezembro de 2020: 

RESOLVE: 

Art. 1º. O Cronograma Anual de Desembolso Mensal do Fundo Especial do Ministério Público Estadual será o constante do Anexo 

a esta Portaria. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

São Luís, 19 de janeiro de 2021. 

 

ANEXO À PORTARIA Nº 2/2021 DE 19/01/2021 

Cronograma Anual de Desembolso Mensal 

(LDO/2021– Lei nº 11.327, Art. 45; LOA/2021 – Lei nº 11.405) 

Mês 

Outras Despesas Correntes e Capital 

Mensal Acumulado 

Janeiro 1.000.000,00 1.000.000,00 

Fevereiro 1.000.000,00 2.000.000,00 

Março 1.000.000,00 3.000.000,00 

Abril 1.000.000,00 4.000.000,00 

Maio 1.000.000,00 5.000.000,00 

Junho 1.000.000,00 6.000.000,00 

Julho 1.000.000,00 7.000.000,00 

Agosto 1.000.000,00 8.000.000,00 

Setembro 1.000.000,00 9.000.000,00 

Outubro 1.000.000,00 10.000.000,00 

Novembro 1.000.000,00 11.000.000,00 

Dezembro 1.000.000,00 12.000.000,00 

 

* Assinado eletronicamente 

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 

Procurador-Geral de Justiça 

Matrícula 275008 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 19/01/2021 11:02 (EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento PORTARIA-GPGJ, 

Número do Documento 22021 e Código de Validação 12E59D67D6. 
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PORTARIA-GAB/PGJ - 1942021 

Código de validação: C9A3C6F185 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 

com os termos do Processo Administrativo nº 4837/2020 e Lei Federal nº 8.666/1993: 

CONSIDERANDO que a Empresa MODULAR CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 22.454.456/0001-64, com sede na Rua Seis, nº 17, Loteamento Planalto Vinhais II, São Luís-

MA, CEP: 65.071-080, tendo como representante legal, Sr. JOSÉ RIBAMAR DE ALMEIDA, CPF nº 482.521.313-87, sagrou-se 

vencedora da Tomada de Preços nº 004/2019, firmando com esta Procuradoria Geral de Justiça o Contrato nº 38/2019, para execução 

da obra de construção do prédio sede das Promotoria de Justiça da Comarca de Coroatá/MA, conforme consta do Processo 

Administrativo nº 4837/2020; 

CONSIDERANDO que a empresa contratada deixou de cumprir os prazos de execução dos serviços conforme estipulado no 

cronograma físico-financeiro, resultando em um percentual de atraso de 44,28% do período em análise;  

CONSIDERANDO que assim procedendo, a empresa descumpriu as obrigações previstas no item “2” da Cláusula Segunda e itens 

“12” e “25”da Cláusula Décima Primeira, ambas do Contrato nº 38/2019; 

CONSIDERANDO que foi concedido à contratada a oportunidade de exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa, sendo-lhe 

ofertado prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa acerca do descumprimento de suas obrigações contratuais (NOT-DG - 

342020); 

CONSIDERANDO o PARECER-DGAJA – 3602020, da Assessoria Jurídica da Administração, emitido nos autos do Processo 

Administrativo nº 4837/2020 e a decisão do Diretor-Geral da PGJ/MA, DESPACHO-DG – 442021, do referido processo; 

R E S O L V E: 

Aplicar à Empresa MODULAR CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF, sob o n.º 22.454.456/0001-64, com sede na Rua Seis, nº 17, Loteamento Planalto Vinhais II, São Luís-MA, CEP: 65.071-

080, a seguinte penalidade: 

Multa de R$ 77.770,83 (setenta e sete mil, setecentos e setenta reais e oitenta e três centavos), referente ao percentual de 30% sobre 

o saldo contratual a ser executado até a data da ocorrência, com fundamento na Cláusula Décima Quarta – Das Sanções 

Administrativas, Item 16, Tabela 3 – subitem 06 c/c os itens 16.1 e 16.3 do Contrato nº 038/2019. 

São Luís/MA, 14 de janeiro de 2021. 

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Eletrônico e no Diário Eletrônico do Ministério Público – DEMP/MA. 

 

* Assinado eletronicamente 

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 

Procurador-Geral de Justiça 

Matrícula 275008 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 14/01/2021 10:27 (EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento PORTARIA-GAB/PGJ, 

Número do Documento 1942021 e Código de Validação C9A3C6F185. 

 

 

Promotoria de Justiça da Comarca da Capital 

 

DEFESA DO PATRMÔNIO PÚBLICO E DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

PORTARIA-28ªPJESLZ - 12021 

Código de validação: A563137339 

 

O Promotor de Justiça Marcos Valentim Pinheiro Paixão, titular da 28º Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Patrimônio 

Público e da Probidade Administrativa, com fulcro na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2017 do Conselho Nacional do 

Ministério Público, no Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP e na Resolução nº 10/2009 do Colégio de Procuradores 

do Ministério Público do Estado do Maranhão, 

RESOLVE: 

Converter, tendo em vista a necessidade de continuidade das investigações, com espeque no § 1º, I do art. 4º do Ato Regulamentar 

Conjunto nº 05/2014 – GPGJ/CGMP, no art. 4º da Resolução nº 23/2017 do CNMP, e no art. 6º da Resolução nº 10/2009 do CPMP, 

a Notícia de Fato nº 001167-509/2017 em Inquérito Civil, autuado com o fim de apurar irregularidades apontadas no Parecer Técnico 

nº 516/20 sobre o Processo Administrativo nº 030-3751/2015 que ensejou o Contrato nº 26/2015 firmado entre a Secretaria Municipal 

da Educação e Akira Beatriz de Mattos Pereira, tendo como objeto locação do imóvel situado na Rua Santo Antônio, nº 259, Centro, 

nesta Capital. 

Adotem-se as seguintes providências: 
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I. AUTUE-SE no SIMP; 

II. REGISTRE-SE a presente portaria no sistema DIGIDOC, encartando-a no frontispício do procedimento, remetendo cópia 

à Coordenação de Documentação e Biblioteca para publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Maranhão; 

III. OBEDEÇA-SE, para conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução 

nº 23/2007 do CNMP, fazendo-me concluso antes de seu advento; 

IV. DESIGNA-SE para atuar como secretárias do presente procedimento Eline Lima Rodrigues e Thaissa Martins Ferreira, 

Assessoras de Promotor de Justiça, lotadas nessa unidade; e, 

V. OFICIE-SE à Secretaria de Municipal de Educação de São Luís (SEMED) requisitando informações e documentos sobre 

eventual contrato de locação em vigor tendo como objeto o imóvel situado na Rua Santo Antônio, nº 259, Centro, nesta Capital. 

Cumpra-se. 

São Luís/MA, 19 de janeiro de 2021. 

 

* Assinado eletronicamente 

MARCOS VALENTIM PINHEIRO PAIXÃO 

Promotor de Justiça 

Matrícula 657213 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 19/01/2021 11:45 (MARCOS VALENTIM PINHEIRO PAIXÃO) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 
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PORTARIA-2ªPJBCO - 12021 

Código de validação: EC6A4F8417 

PORTARIA  

 

Procedimento administrativo para acompanhar a possível aprovação de lei municipal no Município de Barra do Corda(MA), referente 

à subvinculação de recursos de precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação. 

O Ministério Público do Estado do Maranhão, por intermédio da Promotora de Justiça subscritora, no desempenho de suas atribuições 

constitucionais e legais, com supedâneo nas disposições contidas nos artigos 127, caput e 129, inciso III, da Constituição Federal; 

artigo 25, inciso IV, da Lei n. 8.625/93; e art. 11, da Lei n. 8.429/1992; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, adotando, para tanto, as medidas cabíveis para a correta aplicação da lei, nos termos do Artigo 127, caput 

da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que é função institucional primordial do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para 

a proteção do patrimônio público e social, e de outros interesses difusos e coletivos, conforme disposto no Artigo 129, inciso III da 

Carta Magna; 

CONSIDERANDO o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.101.015/BA, que definiu o modo pelo qual o Valor 

Mínimo Anual do Aluno (VMAA) deve ser calculado, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/96, significativo para a fixação do 

valor das transferências devidas pela União ao FUNDEF: “(...) para fins de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF (art. 60 da ADCT), com redação dada pela EC 14/96, o Valor Mínimo Anual 

do Aluno VMAA, de que trata o art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional” (Relatoria 

do Min. Teori Zavascki, DJe de 02/06/2010); 

CONSIDERANDO que, como efeito do julgamento dessa ação, bem como de diversas outras individualmente propostas pelos 

Municípios e Estados brasileiros, gerou um passivo para tais entes de mais de 90 (noventa) bilhões de reais e, para os municípios 

maranhenses, em cerca de 10 (dez) bilhões de reais, o que permitirá uma revolução na educação pública; 

CONSIDERANDO o entendimento do Tribunal de Contas da União, firmado nos Acórdãos nº 1824/2017, 1962/2017, 1518/2018 e 

2866/2018, de que: a) os recursos provenientes de dos precatórios do FUNDEF são constitucionalmente vinculados à educação e, 

por isso, devem ser empregados integralmente em ações de educação; b) qualquer uso em área outra, inclusive para pagamento de 

honorários advocatícios, será considerado desvio de finalidade, acarretando consequências como instauração de Tomada de Contas 

Especial; c) a fim de garantir a rastreabilidade desses recursos, estes devem ser depositados em conta específica, pois não é 

recomendável a mistura desses valores com outros decorrentes do FUNDEB, pois tem regimes de aplicação diferenciados; d) a 

subvinculação de 60% (sessenta por cento) dos valores recebidos por tais precatórios para remuneração dos profissionais da educação 

resta prejudicada: pode resultar graves implicações futuras quando exauridos tais recursos, podendo haver afronta a dispositivos 

constitucionais (irredutibilidade salarial, teto remuneratório e princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade); e) a 



 

 

 

 

DIÁRIO ELETRÔNICO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MARANHÃO 

  

São Luís/MA. Disponibilização: 20/01/2021. Publicação: 21/01/2021. Edição nº 014/2021.  
 

 

7 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Av. Prof. Carlos Cunha n.º, 3261 Calhau. CEP: : 65076-820. Fone: (98) 3219-1600. 

Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Maranhão - www.mpma.mp.br 
Coordenadoria de Documentação e Biblioteca - Fone: (98) 3219-1656 / Fax: (98) 3219-1657. E-mail: diarioeletronico@mpma.mp.br 

 

natureza extraordinária dos recursos advindos da complementação da União obtida via judicial afasta a subvinculação estabelecida 

no art. 22 da Lei nº 11.404/2007 (Acórdão nº 1962/2017 – TCU – Plenário); f) a aplicação desses recursos deve ser definida em 

cronograma de despesas que englobe mais de um exercício financeiro; 

CONSIDERANDO que, nessa mesma senda, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Medida Cautelar em Mandado 

de Segurança 35675/DF, da Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, afirma o seguinte: “Em síntese, os fundamentos elencados 

para obstar a aplicação do art. 22 da Lei nº 11.494/2007, foram os seguintes: (i) a norma incide tão somente sobre ‘recursos anuais’; 

ii) dada a natureza eventual do recurso, após seu exaurimento, haveria o problema da irredutibilidade salarial; (iii) risco de ultrapassar 

o teto remuneratório constitucional; (iv) ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da economicidade; (v) ofensa 

aos artigos 15, 16 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 15. Em sede de cognição sumária, os argumentos postos acima são 

relevantes e possuem ampla razoabilidade, o que faz com que não esteja presente, neste momento processual, a probabilidade de 

existência do direito invocado pelo impetrante. É verdade que, no julgamento das ações civis ordinárias nºs 648, 660, 669 e 700, o 

pleno desta Corte, ao confirmar a condenação da União ao pagamento da diferença do Fundef/Fundeb, manteve a vinculação da 

receita à educação. Esse fato, todavia, não importa em reconhecer de forma automática que deva ser mantida a subvinculação de 60% 

para pagamento de remuneração dos profissionais do magistério como requer a impetrante. 16. A probabilidade do direito invocado 

é esvaziada, principalmente, por conta de dois argumentos. Em primeiro lugar, o art. 22 da Lei nº 11.494/2007 faz expressa menção 

a 60% dos ‘recursos anuais’, sendo razoável a interpretação que exclui de seu conteúdo recursos eventuais ou extraordinários, como 

seriam os recursos objeto deste mandado de segurança. Em segundo lugar, a previsão legal expressa é de que os recursos sejam 

utilizados para o pagamento da ‘remuneração dos professores no magistério’, não havendo previsão para a concessão de abono ou 

qualquer outro favorecimento pessoal momentâneo, e não valorização abrangente e continuada da categoria”; 

CONSIDERANDO que a Nota Técnica 5006/2016/CGFSE/DIGEF do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) 

afirma não ser plausível, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a subvinculação dos recursos dos precatórios 

à remuneração dos profissionais do magistério, sendo oportuna a transcrição do seguinte fragmento da Nota Técnica: 

(…) 14. O pagamento de significativa quantia remuneratória aos profissionais do magistério de uma só vez, por ocasião da liberação 

de recursos dos precatórios, não se inscreve e sequer atende às políticas de valorização do magistério público da educação básica, 

mas, de modo contrário, representa momentâneo e desproporcional pagamento, em valores totalmente desconectados das reais 

possibilidades de garantia e permanência do nível remuneratório que representam, rompendo, dessa forma, com os princípios da 

continuidade que deve nortear as políticas de valorização dos profissionais do magistério e da irredutibilidade de salário, que se 

encontra esculpido no art. 7°, VI, da CF/88.” (Grifou-se) 

CONSIDERANDO que os recursos adicionais oriundos dos precatórios do FUNDEF devem ser vinculados intertemporalmente a 

um plano de aplicação estratégica, tentando alcançar o cumprimento tempestivo das metas ainda não vencidas do Plano Municipal 

de Educação, pois a destinação de 60% (sessenta por cento) desses recursos aos profissionais do magistério que trabalharam na época 

em nada impactará a qualidade da educação desses municípios, que passaram anos sem o investimento adequado em educação; 

CONSIDERANDO que a finalidade do FUNDEF/FUNDEB é atingir um padrão mínimo de qualidade, em termos de equidade do 

gasto por aluno, a adequada remuneração dos professores é um meio para tanto, não um fim em si mesmo, de forma que gastos com 

formação continuada dos professores e melhoria da infraestrutura das escolas impactará a qualidade da carreira do magistério e, por 

conseguinte, da educação, mostrando-se mais consentânea com a finalidade do FUNDEF/FUNDEB e dos Planos de Educação dos 

entes federados; 

CONSIDERANDO que a Nota Técnica nº 01/2019, da Rede de Controle da Gestão Pública do Estado do Maranhão, afirma que “no 

que diz respeito a destinação de, pelo menos, 60% (sessenta por cento) desses valores para pagamento de remuneração de professores, 

repita-se, entende a Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão pela impossibilidade, não havendo discricionariedade do gestor 

no tocante a fazer ou não este pagamento, notadamente pela natureza extraordinária dos recursos dos precatórios e pela necessidade 

premente de transformação social da educação pública brasileira, necessitando dotar escolas e sistemas de ensino de uma melhor 

infraestrutura e de investimentos que possam dar conta da melhoria da qualidade dos indicadores educacionais, incluindo a 

possibilidade premente de investimento na capacitação continuada dos professores, o que se traduz em investimento real na 

valorização dos profissionais da educação, além da necessidade de abertura de conta específica, com todos os requisitos previstos em 

lei para movimentação de conta pública, e elaboração de plano de atuação estratégica, de forma ampla e participativa, com a 

fortificação das entidades de controle interno local e atendendo as metas estabelecidas pelos Planos Nacional, Estadual e Municipal 

de Educação”; 

CONSIDERANDO que essa mesma Nota Técnica aduz: “entende a Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão pela 

inconstitucionalidade de Leis Municipais que contrariando as decisões do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal 

Federal, regulam a destinação de 60% (sessenta por cento) dos recursos oriundos dos precatórios do FUNDEF para pagamento de 

remuneração, salário, abono ou rateio a profissionais do magistério ou a quaisquer outros servidores públicos, em razão de conterem 

vícios de natureza formal, tanto pela impossibilidade dos Municípios legislarem sobre financiamento da educação, matéria de 

competência exclusiva da União, como pelo vício de iniciativa, descabendo aos membros do Poder Legislativo iniciarem projetos de 

lei com obrigações de natureza financeira para os Chefes do Poder Executivo”; 

CONSIDERANDO notícias de atos legislativos que estão sendo emitidos em Municípios do Estado do Maranhão, por iniciativa das 

próprias Câmaras de Vereadores, em flagrante inconstitucionalidade formal; 

CONSIDERANDO que a doutrina e jurisprudência pátrias vem admitindo a possibilidade da prática de atos de improbidade 

administrativo (Art. 11, da Lei nº 8.429/92), decorrente da ação legislativa, como no caso, quando presentes os seguintes requisitos: 



 

 

 

 

DIÁRIO ELETRÔNICO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MARANHÃO 

  

São Luís/MA. Disponibilização: 20/01/2021. Publicação: 21/01/2021. Edição nº 014/2021.  
 

 

8 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Av. Prof. Carlos Cunha n.º, 3261 Calhau. CEP: : 65076-820. Fone: (98) 3219-1600. 

Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Maranhão - www.mpma.mp.br 
Coordenadoria de Documentação e Biblioteca - Fone: (98) 3219-1656 / Fax: (98) 3219-1657. E-mail: diarioeletronico@mpma.mp.br 

 

a) edição de lei de efeito concreto em evidente desvio de finalidade; b) dolo do(s) agente(s) ou terceiro(s); c) nexo de causalidade 

entre a ação/omissão e a respectiva lesividade que trouxe a norma editada dissociada do interesse público; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 impõe ao Poder Público a observância, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO que a aprovação de lei evidentemente e reconhecidamente inconstitucionais e atentatórias ao ordenamento 

jurídico pode constituir, em tese, em improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO possível aprovação de lei no Município de Barra do Corda de subvinculação dos valores recebidos referente aos 

Precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIEMNTO ADMINISTRATIVO para apurar a aprovação de lei que verse sobre 

subvinculação dos valores recebidos referente aos Precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação, no 

Município de Barra do Corda, bem como suas circunstâncias e eventuais responsabilizações por ato de improbidade administrativa; 

Fica designada como secretário do feito o servidor Allan de Sousa Araujo, Agente Administrativo, Matrícula n.º 1072973, sem 

necessidade de lavratura de termo de compromisso, face a natureza do cargo que ocupa. 

Determina-se, de logo, a adoção das seguintes diligências: 

I – Remeta-se cópia desta Portaria para a Coordenação de Biblioteca e Documentação desta Procuradoria-Geral de Justiça para 

publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, procedendo-se à juntada aos autos eletrônicos da comprovação do 

envio; 

II – Afixação desta Portaria no quadro de avisos desta Promotoria; 

III – Arquivamento de uma via desta Portaria em pasta própria; 

IV – Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Barra do Corda(MA), requisitando cópia do 

processo legislativo de aprovação de Lei desta urbe que trate de subvinculação dos valores recebidos referente aos Precatórios do 

FUNDEF para pagamento de profissionais da educação. 

Após o cumprimento das diligências preliminares, voltem-me os autos conclusos. 

Publique-se e cumpra-se. 

Barra do Corda(MA), 11 de janeiro  de 2021. 

 

* Assinado eletronicamente 

PAULA GAMA CORTEZ RAMOS 

Promotora de Justiça 

Matrícula 1071779 
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PORTARIA-2ªPJBCO - 22021 

Código de validação: 2C1D4EA971 

PORTARIA  

 

Procedimento administrativo para acompanhar a possível aprovação de lei municipal no Município de Fernando Falcão(MA), 

referente à subvinculação de recursos de precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação. 

O Ministério Público do Estado do Maranhão, por intermédio da Promotora de Justiça subscritora, no desempenho de suas atribuições 

constitucionais e legais, com supedâneo nas disposições contidas nos artigos 127, caput e 129, inciso III, da Constituição Federal; 

artigo 25, inciso IV, da Lei n. 8.625/93; e art. 11, da Lei n. 8.429/1992; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, adotando, para tanto, as medidas cabíveis para a correta aplicação da lei, nos termos do Artigo 127, caput 

da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que é função institucional primordial do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para 

a proteção do patrimônio público e social, e de outros interesses difusos e coletivos, conforme disposto no Artigo 129, inciso III da 

Carta Magna; 

CONSIDERANDO o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.101.015/BA, que definiu o modo pelo qual o Valor 

Mínimo Anual do Aluno (VMAA) deve ser calculado, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/96, significativo para a fixação do 

valor das transferências devidas pela União ao FUNDEF: “(...) para fins de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF (art. 60 da ADCT), com redação dada pela EC 14/96, o Valor Mínimo Anual 

do Aluno VMAA, de que trata o art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional” (Relatoria 

do Min. Teori Zavascki, DJe de 02/06/2010); 
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CONSIDERANDO que, como efeito do julgamento dessa ação, bem como de diversas outras individualmente propostas pelos 

Municípios e Estados brasileiros, gerou um passivo para tais entes de mais de 90 (noventa) bilhões de reais e, para os municípios 

maranhenses, em cerca de 10 (dez) bilhões de reais, o que permitirá uma revolução na educação pública; 

CONSIDERANDO o entendimento do Tribunal de Contas da União, firmado nos Acórdãos nº 1824/2017, 1962/2017, 1518/2018 e 

2866/2018, de que: a) os recursos provenientes de dos precatórios do FUNDEF são constitucionalmente vinculados à educação e, 

por isso, devem ser empregados integralmente em ações de educação; b) qualquer uso em área outra, inclusive para pagamento de 

honorários advocatícios, será considerado desvio de finalidade, acarretando consequências como instauração de Tomada de Contas 

Especial; c) a fim de garantir a rastreabilidade desses recursos, estes devem ser depositados em conta específica, pois não é 

recomendável a mistura desses valores com outros decorrentes do FUNDEB, pois tem regimes de aplicação diferenciados; d) a 

subvinculação de 60% (sessenta por cento) dos valores recebidos por tais precatórios para remuneração dos profissionais da educação 

resta prejudicada: pode resultar graves implicações futuras quando exauridos tais recursos, podendo haver afronta a dispositivos 

constitucionais (irredutibilidade salarial, teto remuneratório e princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade); e) a 

natureza extraordinária dos recursos advindos da complementação da União obtida via judicial afasta a subvinculação estabelecida 

no art. 22 da Lei nº 11.404/2007 (Acórdão nº 1962/2017 – TCU – Plenário); f) a aplicação desses recursos deve ser definida em 

cronograma de despesas que englobe mais de um exercício financeiro; 

CONSIDERANDO que, nessa mesma senda, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Medida Cautelar em Mandado 

de Segurança 35675/DF, da Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, afirma o seguinte: “Em síntese, os fundamentos elencados 

para obstar a aplicação do art. 22 da Lei nº 11.494/2007, foram os seguintes: (i) a norma incide tão somente sobre ‘recursos anuais’; 

ii) dada a natureza eventual do recurso, após seu exaurimento, haveria o problema da irredutibilidade salarial; (iii) risco de ultrapassar 

o teto remuneratório constitucional; (iv) ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da economicidade; (v) ofensa 

aos artigos 15, 16 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 15. Em sede de cognição sumária, os argumentos postos acima são 

relevantes e possuem ampla razoabilidade, o que faz com que não esteja presente, neste momento processual, a probabilidade de 

existência do direito invocado pelo impetrante. É verdade que, no julgamento das ações civis ordinárias nºs 648, 660, 669 e 700, o 

pleno desta Corte, ao confirmar a condenação da União ao pagamento da diferença do Fundef/Fundeb, manteve a vinculação da 

receita à educação. Esse fato, todavia, não importa em reconhecer de forma automática que deva ser mantida a subvinculação de 60% 

para pagamento de remuneração dos profissionais do magistério como requer a impetrante. 16. A probabilidade do direito invocado 

é esvaziada, principalmente, por conta de dois argumentos. Em primeiro lugar, o art. 22 da Lei nº 11.494/2007 faz expressa menção 

a 60% dos ‘recursos anuais’, sendo razoável a interpretação que exclui de seu conteúdo recursos eventuais ou extraordinários, como 

seriam os recursos objeto deste mandado de segurança. Em segundo lugar, a previsão legal expressa é de que os recursos sejam 

utilizados para o pagamento da ‘remuneração dos professores no magistério’, não havendo previsão para a concessão de abono ou 

qualquer outro favorecimento pessoal momentâneo, e não valorização abrangente e continuada da categoria”; 

CONSIDERANDO que a Nota Técnica 5006/2016/CGFSE/DIGEF do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) 

afirma não ser plausível, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a subvinculação dos recursos dos precatórios 

à remuneração dos profissionais do magistério, sendo oportuna a transcrição do seguinte fragmento da Nota Técnica: 

(…) 14. O pagamento de significativa quantia remuneratória aos profissionais do magistério de uma só vez, por ocasião da liberação 

de recursos dos precatórios, não se inscreve e sequer atende às políticas de valorização do magistério público da educação básica, 

mas, de modo contrário, representa momentâneo e desproporcional pagamento, em valores totalmente desconectados das reais 

possibilidades de garantia e permanência do nível remuneratório que representam, rompendo, dessa forma, com os princípios da 

continuidade que deve nortear as políticas de valorização dos profissionais do magistério e da irredutibilidade de salário, que se 

encontra esculpido no art. 7°, VI, da CF/88.” (Grifou-se) 

CONSIDERANDO que os recursos adicionais oriundos dos precatórios do FUNDEF devem ser vinculados intertemporalmente a 

um plano de aplicação estratégica, tentando alcançar o cumprimento tempestivo das metas ainda não vencidas do Plano Municipal 

de Educação, pois a destinação de 60% (sessenta por cento) desses recursos aos profissionais do magistério que trabalharam na época 

em nada impactará a qualidade da educação desses municípios, que passaram anos sem o investimento adequado em educação; 

CONSIDERANDO que a finalidade do FUNDEF/FUNDEB é atingir um padrão mínimo de qualidade, em termos de equidade do 

gasto por aluno, a adequada remuneração dos professores é um meio para tanto, não um fim em si mesmo, de forma que gastos com 

formação continuada dos professores e melhoria da infraestrutura das escolas impactará a qualidade da carreira do magistério e, por 

conseguinte, da educação, mostrando-se mais consentânea com a finalidade do FUNDEF/FUNDEB e dos Planos de Educação dos 

entes federados; 

CONSIDERANDO que a Nota Técnica nº 01/2019, da Rede de Controle da Gestão Pública do Estado do Maranhão, afirma que “no 

que diz respeito a destinação de, pelo menos, 60% (sessenta por cento) desses valores para pagamento de remuneração de professores, 

repita-se, entende a Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão pela impossibilidade, não havendo discricionariedade do gestor 

no tocante a fazer ou não este pagamento, notadamente pela natureza extraordinária dos recursos dos precatórios e pela necessidade 

premente de transformação social da educação pública brasileira, necessitando dotar escolas e sistemas de ensino de uma melhor 

infraestrutura e de investimentos que possam dar conta da melhoria da qualidade dos indicadores educacionais, incluindo a 

possibilidade premente de investimento na capacitação continuada dos professores, o que se traduz em investimento real na 

valorização dos profissionais da educação, além da necessidade de abertura de conta específica, com todos os requisitos previstos em 

lei para movimentação de conta pública, e elaboração de plano de atuação estratégica, de forma ampla e participativa, com a 

fortificação das entidades de controle interno local e atendendo as metas estabelecidas pelos Planos Nacional, Estadual e Municipal 

de Educação”; 
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CONSIDERANDO que essa mesma Nota Técnica aduz: “entende a Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão pela 

inconstitucionalidade de Leis Municipais que contrariando as decisões do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal 

Federal, regulam a destinação de 60% (sessenta por cento) dos recursos oriundos dos precatórios do FUNDEF para pagamento de 

remuneração, salário, abono ou rateio a profissionais do magistério ou a quaisquer outros servidores públicos, em razão de conterem 

vícios de natureza formal, tanto pela impossibilidade dos Municípios legislarem sobre financiamento da educação, matéria de 

competência exclusiva da União, como pelo vício de iniciativa, descabendo aos membros do Poder Legislativo iniciarem projetos de 

lei com obrigações de natureza financeira para os Chefes do Poder Executivo”; 

CONSIDERANDO notícias de atos legislativos que estão sendo emitidos em Municípios do Estado do Maranhão, por iniciativa das 

próprias Câmaras de Vereadores, em flagrante inconstitucionalidade formal; 

CONSIDERANDO que a doutrina e jurisprudência pátrias vem admitindo a possibilidade da prática de atos de improbidade 

administrativo (Art. 11, da Lei nº 8.429/92), decorrente da ação legislativa, como no caso, quando presentes os seguintes requisitos: 

a) edição de lei de efeito concreto em evidente desvio de finalidade; b) dolo do(s) agente(s) ou terceiro(s); c) nexo de causalidade 

entre a ação/omissão e a respectiva lesividade que trouxe a norma editada dissociada do interesse público; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 impõe ao Poder Público a observância, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO que a aprovação de lei evidentemente e reconhecidamente inconstitucionais e atentatórias ao ordenamento 

jurídico pode constituir, em tese, em improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO possível aprovação de lei no Município de Fernando Falcão(MA) de subvinculação dos valores recebidos 

referente aos Precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIEMNTO ADMINISTRATIVO para apurar a aprovação de lei que verse sobre 

subvinculação dos valores recebidos referente aos Precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação, no 

Município de Fernando Falcão(MA), bem como suas circunstâncias e eventuais responsabilizações por ato de improbidade 

administrativa; 

Fica designada como secretário do feito o servidor Allan de Sousa Araújo, Agente Administrativo, Matrícula n.º 1072973, sem 

necessidade de lavratura de termo de compromisso, face a natureza do cargo que ocupa. 

Determina-se, de logo, a adoção das seguintes diligências: 

I – Remeta-se cópia desta Portaria para a Coordenação de Biblioteca e Documentação desta Procuradoria-Geral de Justiça para 

publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, procedendo-se à juntada aos autos eletrônicos da comprovação do 

envio; 

II – Afixação desta Portaria no quadro de avisos desta Promotoria; 

III – Arquivamento de uma via desta Portaria em pasta própria; 

IV – Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Fernando Falcão(MA), requisitando cópia do 

processo legislativo de aprovação de Lei desta urbe que trate de subvinculação dos valores recebidos referente aos Precatórios do 

FUNDEF para pagamento de profissionais da educação. 

Após o cumprimento das diligências preliminares, voltem-me os autos conclusos. 

Publique-se e cumpra-se. 

Barra do Corda(MA), 11 de janeiro  de 2021. 

 

* Assinado eletronicamente 

PAULA GAMA CORTEZ RAMOS 

Promotora de Justiça 

Matrícula 1071779 

Documento assinado. Barra do Corda, 12/01/2021 11:39 (PAULA GAMA CORTEZ RAMOS) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento PORTARIA-2ªPJBCO, 

Número do Documento 22021 e Código de Validação 2C1D4EA971. 

 

 

PORTARIA-2ªPJBCO - 32021 

Código de validação: 67636B3906 

PORTARIA  

 

Procedimento administrativo para acompanhar a possível aprovação de lei municipal no Município de Jenipapo dos Vieiras(MA), 

referente à subvinculação de recursos de precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação. 

O Ministério Público do Estado do Maranhão, por intermédio da Promotora de Justiça subscritora, no desempenho de suas atribuições 

constitucionais e legais, com supedâneo nas disposições contidas nos artigos 127, caput e 129, inciso III, da Constituição Federal; 

artigo 25, inciso IV, da Lei n. 8.625/93; e art. 11, da Lei n. 8.429/1992; 
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CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, adotando, para tanto, as medidas cabíveis para a correta aplicação da lei, nos termos do Artigo 127, caput 

da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que é função institucional primordial do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para 

a proteção do patrimônio público e social, e de outros interesses difusos e coletivos, conforme disposto no Artigo 129, inciso III da 

Carta Magna; 

CONSIDERANDO o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.101.015/BA, que definiu o modo pelo qual o Valor 

Mínimo Anual do Aluno (VMAA) deve ser calculado, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/96, significativo para a fixação do 

valor das transferências devidas pela União ao FUNDEF: “(...) para fins de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF (art. 60 da ADCT), com redação dada pela EC 14/96, o Valor Mínimo Anual 

do Aluno VMAA, de que trata o art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional” (Relatoria 

do Min. Teori Zavascki, DJe de 02/06/2010); 

CONSIDERANDO que, como efeito do julgamento dessa ação, bem como de diversas outras individualmente propostas pelos 

Municípios e Estados brasileiros, gerou um passivo para tais entes de mais de 90 (noventa) bilhões de reais e, para os municípios 

maranhenses, em cerca de 10 (dez) bilhões de reais, o que permitirá uma revolução na educação pública; 

CONSIDERANDO o entendimento do Tribunal de Contas da União, firmado nos Acórdãos nº 1824/2017, 1962/2017, 1518/2018 e 

2866/2018, de que: a) os recursos provenientes de dos precatórios do FUNDEF são constitucionalmente vinculados à educação e, 

por isso, devem ser empregados integralmente em ações de educação; b) qualquer uso em área outra, inclusive para pagamento de 

honorários advocatícios, será considerado desvio de finalidade, acarretando consequências como instauração de Tomada de Contas 

Especial; c) a fim de garantir a rastreabilidade desses recursos, estes devem ser depositados em conta específica, pois não é 

recomendável a mistura desses valores com outros decorrentes do FUNDEB, pois tem regimes de aplicação diferenciados; d) a 

subvinculação de 60% (sessenta por cento) dos valores recebidos por tais precatórios para remuneração dos profissionais da educação 

resta prejudicada: pode resultar graves implicações futuras quando exauridos tais recursos, podendo haver afronta a dispositivos 

constitucionais (irredutibilidade salarial, teto remuneratório e princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade); e) a 

natureza extraordinária dos recursos advindos da complementação da União obtida via judicial afasta a subvinculação estabelecida 

no art. 22 da Lei nº 11.404/2007 (Acórdão nº 1962/2017 – TCU – Plenário); f) a aplicação desses recursos deve ser definida em 

cronograma de despesas que englobe mais de um exercício financeiro; 

CONSIDERANDO que, nessa mesma senda, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Medida Cautelar em Mandado 

de Segurança 35675/DF, da Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, afirma o seguinte: “Em síntese, os fundamentos elencados 

para obstar a aplicação do art. 22 da Lei nº 11.494/2007, foram os seguintes: (i) a norma incide tão somente sobre ‘recursos anuais’; 

ii) dada a natureza eventual do recurso, após seu exaurimento, haveria o problema da irredutibilidade salarial; (iii) risco de ultrapassar 

o teto remuneratório constitucional; (iv) ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da economicidade; (v) ofensa 

aos artigos 15, 16 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 15. Em sede de cognição sumária, os argumentos postos acima são 

relevantes e possuem ampla razoabilidade, o que faz com que não esteja presente, neste momento processual, a probabilidade de 

existência do direito invocado pelo impetrante. É verdade que, no julgamento das ações civis ordinárias nºs 648, 660, 669 e 700, o 

pleno desta Corte, ao confirmar a condenação da União ao pagamento da diferença do Fundef/Fundeb, manteve a vinculação da 

receita à educação. Esse fato, todavia, não importa em reconhecer de forma automática que deva ser mantida a subvinculação de 60% 

para pagamento de remuneração dos profissionais do magistério como requer a impetrante. 16. A probabilidade do direito invocado 

é esvaziada, principalmente, por conta de dois argumentos. Em primeiro lugar, o art. 22 da Lei nº 11.494/2007 faz expressa menção 

a 60% dos ‘recursos anuais’, sendo razoável a interpretação que exclui de seu conteúdo recursos eventuais ou extraordinários, como 

seriam os recursos objeto deste mandado de segurança. Em segundo lugar, a previsão legal expressa é de que os recursos sejam 

utilizados para o pagamento da ‘remuneração dos professores no magistério’, não havendo previsão para a concessão de abono ou 

qualquer outro favorecimento pessoal momentâneo, e não valorização abrangente e continuada da categoria”; 

CONSIDERANDO que a Nota Técnica 5006/2016/CGFSE/DIGEF do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) 

afirma não ser plausível, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a subvinculação dos recursos dos precatórios 

à remuneração dos profissionais do magistério, sendo oportuna a transcrição do seguinte fragmento da Nota Técnica: 

(…) 14. O pagamento de significativa quantia remuneratória aos profissionais do magistério de uma só vez, por ocasião da liberação 

de recursos dos precatórios, não se inscreve e sequer atende às políticas de valorização do magistério público da educação básica, 

mas, de modo contrário, representa momentâneo e desproporcional pagamento, em valores totalmente desconectados das reais 

possibilidades de garantia e permanência do nível remuneratório que representam, rompendo, dessa forma, com os princípios da 

continuidade que deve nortear as políticas de valorização dos profissionais do magistério e da irredutibilidade de salário, que se 

encontra esculpido no art. 7°, VI, da CF/88.” (Grifou-se) 

CONSIDERANDO que os recursos adicionais oriundos dos precatórios do FUNDEF devem ser vinculados intertemporalmente a 

um plano de aplicação estratégica, tentando alcançar o cumprimento tempestivo das metas ainda não vencidas do Plano Municipal 

de Educação, pois a destinação de 60% (sessenta por cento) desses recursos aos profissionais do magistério que trabalharam na época 

em nada impactará a qualidade da educação desses municípios, que passaram anos sem o investimento adequado em educação; 

CONSIDERANDO que a finalidade do FUNDEF/FUNDEB é atingir um padrão mínimo de qualidade, em termos de equidade do 

gasto por aluno, a adequada remuneração dos professores é um meio para tanto, não um fim em si mesmo, de forma que gastos com 

formação continuada dos professores e melhoria da infraestrutura das escolas impactará a qualidade da carreira do magistério e, por 



 

 

 

 

DIÁRIO ELETRÔNICO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MARANHÃO 

  

São Luís/MA. Disponibilização: 20/01/2021. Publicação: 21/01/2021. Edição nº 014/2021.  
 

 

12 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Av. Prof. Carlos Cunha n.º, 3261 Calhau. CEP: : 65076-820. Fone: (98) 3219-1600. 

Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Maranhão - www.mpma.mp.br 
Coordenadoria de Documentação e Biblioteca - Fone: (98) 3219-1656 / Fax: (98) 3219-1657. E-mail: diarioeletronico@mpma.mp.br 

 

conseguinte, da educação, mostrando-se mais consentânea com a finalidade do FUNDEF/FUNDEB e dos Planos de Educação dos 

entes federados; 

CONSIDERANDO que a Nota Técnica nº 01/2019, da Rede de Controle da Gestão Pública do Estado do Maranhão, afirma que “no 

que diz respeito a destinação de, pelo menos, 60% (sessenta por cento) desses valores para pagamento de remuneração de professores, 

repita-se, entende a Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão pela impossibilidade, não havendo discricionariedade do gestor 

no tocante a fazer ou não este pagamento, notadamente pela natureza extraordinária dos recursos dos precatórios e pela necessidade 

premente de transformação social da educação pública brasileira, necessitando dotar escolas e sistemas de ensino de uma melhor 

infraestrutura e de investimentos que possam dar conta da melhoria da qualidade dos indicadores educacionais, incluindo a 

possibilidade premente de investimento na capacitação continuada dos professores, o que se traduz em investimento real na 

valorização dos profissionais da educação, além da necessidade de abertura de conta específica, com todos os requisitos previstos em 

lei para movimentação de conta pública, e elaboração de plano de atuação estratégica, de forma ampla e participativa, com a 

fortificação das entidades de controle interno local e atendendo as metas estabelecidas pelos Planos Nacional, Estadual e Municipal 

de Educação”; 

CONSIDERANDO que essa mesma Nota Técnica aduz: “entende a Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão pela 

inconstitucionalidade de Leis Municipais que contrariando as decisões do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal 

Federal, regulam a destinação de 60% (sessenta por cento) dos recursos oriundos dos precatórios do FUNDEF para pagamento de 

remuneração, salário, abono ou rateio a profissionais do magistério ou a quaisquer outros servidores públicos, em razão de conterem 

vícios de natureza formal, tanto pela impossibilidade dos Municípios legislarem sobre financiamento da educação, matéria de 

competência exclusiva da União, como pelo vício de iniciativa, descabendo aos membros do Poder Legislativo iniciarem projetos de 

lei com obrigações de natureza financeira para os Chefes do Poder Executivo”; 

CONSIDERANDO notícias de atos legislativos que estão sendo emitidos em Municípios do Estado do Maranhão, por iniciativa das 

próprias Câmaras de Vereadores, em flagrante inconstitucionalidade formal; 

CONSIDERANDO que a doutrina e jurisprudência pátrias vem admitindo a possibilidade da prática de atos de improbidade 

administrativo (Art. 11, da Lei nº 8.429/92), decorrente da ação legislativa, como no caso, quando presentes os seguintes requisitos: 

a) edição de lei de efeito concreto em evidente desvio de finalidade; b) dolo do(s) agente(s) ou terceiro(s); c) nexo de causalidade 

entre a ação/omissão e a respectiva lesividade que trouxe a norma editada dissociada do interesse público; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 impõe ao Poder Público a observância, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO que a aprovação de lei evidentemente e reconhecidamente inconstitucionais e atentatórias ao ordenamento 

jurídico pode constituir, em tese, em improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO possível aprovação de lei no Município de Fernando Falcão(MA) de subvinculação dos valores recebidos 

referente aos Precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIEMNTO ADMINISTRATIVO para apurar a aprovação de lei que verse sobre 

subvinculação dos valores recebidos referente aos Precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação, no 

Município de Jenipapo dos Vieiras(MA), bem como suas circunstâncias e eventuais responsabilizações por ato de improbidade 

administrativa; 

Fica designada como secretário do feito o servidor Allan de Sousa Araújo, Agente Administrativo, Matrícula n.º 1072973, sem 

necessidade de lavratura de termo de compromisso, face a natureza do cargo que ocupa. 

Determina-se, de logo, a adoção das seguintes diligências: 

I – Remeta-se cópia desta Portaria para a Coordenação de Biblioteca e Documentação desta Procuradoria-Geral de Justiça para 

publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, procedendo-se à juntada aos autos eletrônicos da comprovação do 

envio; 

II – Afixação desta Portaria no quadro de avisos desta Promotoria; 

III – Arquivamento de uma via desta Portaria em pasta própria; 

IV – Oficiar ao Senhor Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Jenipapo dos Vieiras(MA), requisitando cópia 

do processo legislativo de aprovação de Lei desta urbe que trate de subvinculação dos valores recebidos referente aos Precatórios do 

FUNDEF para pagamento de profissionais da educação. 

Após o cumprimento das diligências preliminares, voltem-me os autos conclusos. 

Publique-se e cumpra-se. 

Barra do Corda(MA), 11 de janeiro  de 2021. 

 

* Assinado eletronicamente 

PAULA GAMA CORTEZ RAMOS 

Promotora de Justiça 

Matrícula 1071779 

Documento assinado. Barra do Corda, 12/01/2021 11:40 (PAULA GAMA CORTEZ RAMOS) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento PORTARIA-2ªPJBCO, 

Número do Documento 32021 e Código de Validação 67636B3906. 
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CODÓ 

 

PORTARIA-2ªPJCOD - 12021 

Código de validação: FD99A4B1FA 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio do Promotor de Justiça Weskley Pereira de Moraes, 

Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Codó, com atribuição na Defesa do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, com fulcro nos art. 129, III, da Constituição Federal de 1988, art.  26, I, da Lei 8.625/93, art. 6º, XX, da Lei 

Complementar no. 75/93, e demais disposições legais pertinentes, em especial a Resolução n°023/2007 do CNMP, 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação do procedimento às normas estabelecidas pela Resolução nº 23 do Conselho 

Nacional do Ministério Público e pelo Ato Regulamentar Conjunto nº 005/2014 – GPGJ/CGMP, 

CONSIDERANDO a necessidade de colher mais informações investigações com vistas à correta adoção de providências judiciais 

ou extrajudiciais. 

RESOLVE: 

Converter Notícia de Fato nº 000881-259/2020 em Procedimento Administrativo Stricto Sensu nº 000881-259/2020, com vistas a 

acompanhar o Plano de Prevenção de Queimadas do Estado do Maranhão, no Município de Codó. 

Autue-se e registre-se no SIMP, como Procedimento Administrativo Stricto Sensu. 

Encaminhe-se cópia da presente Portaria à Coordenadoria de Documentação e à Biblioteca da PGJ/MA, via e-mail institucional, para 

fins   de publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público (DEMP/MA); 

Para auxiliar na execução dos trabalhos, independente de compromisso, nomeia-se a servidora Cyntia Mara Leal de Sousa, Técnica 

Ministerial Administrativa, Matrícula nº 1070552, que deverá adotar as providências de praxe. 

A fim de ser observado o art. 8º do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014- GPGJ/CGMP, deve a Secretaria desta Promotoria realizar 

o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento; 

Cumpra-se. 

 

* Assinado eletronicamente 

WESKLEY PEREIRA DE MORAES 

Promotor de Justiça 

Matrícula 1070707 

Documento assinado. Codó, 19/01/2021 15:12 (WESKLEY PEREIRA DE MORAES) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento PORTARIA-2ªPJCOD, 

Número do Documento 12021 e Código de Validação FD99A4B1FA. 

 

 

IMPERATRIZ 

 

PORTARIA-5ªPJEITZ - 12021 

Código de validação: E428F62AB7 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Órgão: 5ª Promotoria de Justiça Especializada de Imperatriz. 

Área de Atuação: Saúde. 

Investigado(s): Municípios de Imperatriz, Davinópolis, Governador Edison Lobão e Vila Nova dos Martírios;  

Assunto: Fiscalizar e acompanhar o Plano Municipal de Imunização para a Covid-19 nos Municípios integrantes da Comarca de 

Imperatriz/MA 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu representante legal signatário, titular da 5 ª Promotoria de Justiça Especializada 

de Imperatriz, no uso das atribuições que lhe confere o art. 129, inc. II e VI, da Constituição da República e art. 26, inc. I, da Lei 

Federal nº 8.625/93, sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes, em especial os arts. 3º, inc. V e 5º, inc. II, ambos do Ato 

Regulamentar Conjunto nº 05/2014, 

CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a COVID 19, divulgado pelo Ministério da Saúde 

(MS), e o início da vacinação contra a COVID 19 no Brasil neste mês de janeiro/2021; 

CONSIDERANDO que o Programa de Imunização está previsto no rol da Resolução CIB/MA no 43/2011, que dispõe sobre o Perfil 

Mínimo de ações e serviços de saúde que devem ser ofertados por TODOS os municípios, devendo suas ações serem desenvolvidas 

no âmbito da Atenção Básica, sob responsabilidade da gestão municipal. 
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CONSIDERANDO que, em âmbito federal, a Portaria MS/GM no 1378/2013 define que ao Ministério da Saúde (MS) cabe o 

provimento dos imunobiológicos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações (artigo 6o, inciso XIX, alínea “a”, ao passo em 

que compete aos Estados o armazenamento e o abastecimento aos municípios (artigo 9º, inciso XVII). 

CONSIDERANDO que aos municípios, enquanto executores da política de saúde em seu território, cabe armazenar e transportar 

esses insumos para os seus locais de uso (artigo 11, inciso XIV), assim como efetivar a vacinação da população, conforme público-

alvo de cada imunobiológico, e prestar contas das vacinas aplicadas nos sistemas de informação em saúde (SIPNI, que está em fase 

de integração ao e SUS-AB); 

CONSIDERANDO, portanto, o PAPEL FUNDAMENTAL dos municípios na imunização contra a COVID 19, sendo necessário o 

IMEDIATO planejamento das ações que serão desenvolvidas em âmbito municipal, através de um instrumento (Plano de Imunização 

Municipal);  

CONSIDERANDO a necessidade de que o MPMA articule ações coordenadas para enfrentar o recrudescimento da pandemia e 

fiscalizar a vacinação contra a COVID 19; 

RESOLVE 

Instaurar Procedimento Administrativo (stricto sensu), na forma do art. 3º, V, c/c art. 5º, II, do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-

GPGJ/CGMP, para a apuração dos fatos supratranscritos. 

Nomear para funcionar como secretária no presente procedimento a servidora do Ministério Público Estadual, Ana Tereza Costa 

Lopes, que servirá sob o compromisso do seu cargo, e a quem determino, como providência preliminar, o seguinte: 

a) Registrar no SIMP e autuar;  

b) Dê-se publicidade ao presente ato publicando-o em quadro próprio deste órgão ministerial; 

c) Enviar cópia à Biblioteca da Procuradoria-Geral de Justiça, para que seja encaminhada à publicação no Diário Oficial;  

d) Registrar a instauração do procedimento no sistema de controle interno. 

Após, voltem os autos para novas deliberações. 

Certifique-se. Conclua-se.  

Imperatriz-MA, 19 de janeiro de 2021. 

 

* Assinado eletronicamente 

THIAGO DE OLIVEIRA COSTA PIRES 

Promotor de Justiça 

Matrícula 1071803 

Documento assinado. Imperatriz, 19/01/2021 09:21 (THIAGO DE OLIVEIRA COSTA PIRES) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento PORTARIA-5ªPJEITZ, 

Número do Documento 12021 e Código de Validação E428F62AB7. 

 

 

SANTA INÊS 

 

PORTARIA-1ªPJSI - 32021 

Código de validação: 707570BFA0 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio da Promotora de Justiça ao final assinada, oficiante 

na 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Inês/MA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais; 

CONSIDERANDO que é função institucional primordial do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para 

a proteção de qualquer interesse difuso ou coletivo; 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o 

cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas 

públicas e instituições; apurar fato que enseja a tutela de interesse individuais indisponíveis e embasar outras atividades não sujeitas 

a inquérito civil; 

CONSIDERANDO que a saúde, direito social previsto no art. 6º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, é direito 

de todos e dever do Estado, devendo ser garantida, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 

e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88); 

CONSIDERANDO que o direito à saúde, junto com o direito à educação e moradia, constitui núcleo essencial do mínimo existencial, 

já que corolário da dignidade da pessoa humana, princípio sobre o qual gravitam todos os demais, e que o Supremo Tribunal Federal 

tem admitido a judicialização das políticas públicas visando garantir a observância do princípio da legalidade a fim de que as normas 

programáticas não se tornem promessas constitucionais inconsequentes; 

CONSIDERANDO que a saúde constitui direito fundamental indisponível, núcleo essencial do mínimo existencial, em face do qual 

a reserva do possível não é oponível, sobretudo em virtude de que o ideal é que o mínimo existencial seja colocado como meta 

prioritária do orçamento; 
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CONSIDERANDO que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e que cabe ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 

sobre sua regulamentação, fiscalização e controle (art. 197, CF/88); 

CONSIDERANDO que os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social integram a seguridade social, a qual 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade (art. 194, CF/88); 

CONSIDERANDO todas as disposições constantes da CRFB, da Lei nº 8.080/90, Lei n° 8.142/90, Lei Municipal n° 07/2013, da 

legislação pertinente à matéria, bem como da ADPF nº 45 e da Lei nº 7.347/85; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS) caracterizou como pandemia a COVID-19, doença causada pelo 

novo coronavírus; 

CONSIDERANDO o teor da Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO que compete à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 

os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde, ex vi do art. 18, inciso I, da Lei nº 8.080/90; 

CONSIDERANDO que estão incluídas, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), as ações de vigilância 

epidemiológica, conforme se depreende do art. 6º, da Lei nº 8.080/90; 

CONSIDERANDO que a Atenção Básica é a principal porta de entrada às ações e serviços públicos de saúde e ordenadora da Rede; 

CONSIDERANDO que, não obstante o período crítico por que passa o sistema de saúde em decorrência da pandemia do COVID-

19 em todo o país, a situação epidemiológica das arboviroses (doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da 

dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela) não pode ser negligenciada pelos gestores de saúde dos municípios 

maranhenses, especialmente devido ao período de chuvas, que é a época de maior risco de proliferação dessas doenças; 

CONSIDERANDO que a sintomatologia semelhante das arboviroses em relação às Síndromes Gripais e à COVID-19 eleva a 

importância de elaboração de um Plano Municipal de Prevenção e Contingência das arboviroses 2021, bem como de Nota Técnica 

pela área competente, referente a Rede Assistencial Municipal de Saúde, a fim de garantir acesso e manejo clínico adequado e em 

tempo oportuno para os casos suspeitos e/ou confirmados da Arboviroses; 

CONSIDERANDO ser o Ministério Público órgão agente da fiscalização da gestão pública de saúde, assim definido na Seção IV, 

Capítulo IV, da Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012; 

CONSIDERANDO o teor do OFC-CIRC-CAOP/SAUDE – 32021, expedido pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde; 

CONSIDERANDO as disposições constantes das Resoluções CNMP nº 23/2007 e 174/2017, da Resolução nº 22/2014 do CPMP e 

do Ato Regulamentar Conjunto nº 005/2014-GPGJ/CGMP, os quais estabelecem normas para registro, tramitação e nomenclatura 

dos procedimentos administrativos no âmbito do Ministério Público, e  

CONSIDERANDO as disposições constantes do Ato Regulamentar nº 004/2020-GPGJ e do Ato Regulamentar nº 23/2020-GPGJ, os 

quais regulamentam a tramitação dos procedimentos extrajudiciais eletrônicos no âmbito do Ministério Público do Maranhão e dá 

outras providências, 

RESOLVE: 

INSTAURAR, sob sua presidência, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o fito de acompanhar e fiscalizar as 

estratégias/providências adotadas pelo Município de Santa Inês voltadas ao combate, controle, prevenção e manejo clínico das 

arboviroses no atual contexto de pandemia de COVID-19 no ano de 2.021.  

Para auxiliar nas investigações nomeia, como secretário, o servidor Dionatã Silva Lima, Técnico Ministerial – Administrativo, o qual 

deverá adotar as providências de praxe e poderá, de acordo com a necessidade do serviço, ser substituído pelos demais servidores 

desta Promotoria de Justiça. 

Na oportunidade, DETERMINO, como diligências iniciais: 

I) a juntada aos autos de cópia do OFC-CIRC-CAOP/SAUDE – 32021 e 

II) a expedição de ofício à Secretária Municipal de Saúde de Santa Inês a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias úteis: 

1) providencie a elaboração do Plano Municipal de Prevenção e Contingência das arboviroses 2021, bem como de Nota Técnica pela 

área competente, referente a Rede Assistencial Municipal de Saúde, a fim de garantir acesso e manejo clínico adequado e em tempo 

oportuno para os casos suspeitos e/ou confirmados da Arboviroses (vírus da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela); 

2) após a sua elaboração, providencie o encaminhamento da referida Nota Técnica a todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 

Município de Santa Inês, haja vista a sintomatologia das arboviroses ser muito semelhante às Síndromes Gripais, bem como à 

COVID-19, sendo indispensável quando da investigação diagnóstica, a realização também dos exames pertinentes às arboviroses, 

3) sensibilize as equipes de saúde sobre a importância de manter as notificações de casos suspeitos de arboviroses e solicitação de 

sorologias, que são sinalizadores para tomada de decisões para execução de ações e, principalmente, para o tratamento adequado do 

paciente; 

4) mantenha ativas as campanhas de divulgação dos cuidados e prevenção das arboviroses nas redes sociais, rádios, páginas da 

prefeitura, etc., conforme orientação do Ministério da Saúde; 

5) em relação à atuação dos Agentes de Combate a Endemias: 

a) O agente de combate a endemias que apresente qualquer sintoma respiratório (tosse, coriza, dor de garganta, falta de ar, etc.) ou 

febre, deve permanecer em isolamento, seguindo as orientações do Ministério da Saúde; 

b) Quando o agente verificar nos domicílios visitados a presença de moradores com qualquer sintoma respiratório (tosse, coriza, dor 

de garganta, falta de ar, etc.) ou febre, deve imediatamente informar para o setor responsável pelo Coronavírus (COVID 19) no 

município; 

c) Não seja realizada a visita domiciliar caso o responsável pelo imóvel, no momento da atividade, tenha idade superior a 60 anos; 
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d) Para a realização de visita domiciliar, deverá atentar para as seguintes medidas:  

d.1) Evitar a realização de atividades no interior do domicílio. A visita do ACE estará limitada apenas na área redor do domicílio 

(frente, lados e fundo do quintal ou terreno); 

d.2) Priorizar a realização do bloqueio da transmissão em áreas com intensa circulação de vírus (dengue, chikungunya e/ou Zika). 

Estas medidas devem ser adotadas após análise de indicadores epidemiológicos nos últimos 15 dias.  

d.3) Estimular o autocuidado da população sobre as ações de remoção mecânica dos criadouros do mosquito Aedes aegypti e outras 

medidas de prevenção e controle de doenças; 

d.4) Em todas as situações em que houver a necessidade de tratamento do criadouro, o agente deverá utilizar luvas de látex. Ao deixar 

o local, orienta-se o descarte das luvas em local apropriado e a higienização das mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. 

Se não houver água e sabão disponíveis, os agentes devem usar um desinfetante para as mãos à base de álcool 70% e não reutilizar 

as luvas em hipótese alguma;  

d.5) Adicionalmente, manter o distanciamento mínimo de dois metros entre os agentes e as pessoas presentes no momento da visita, 

bem como que seja garantido ao agente de endemias os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários;  

d.6) Deve-se manter as atividades de controle vetorial nos pontos estratégicos (PE) e imóveis especiais, conforme preconizado; 

d.7) Fica recomendado que cada agente utilize utensílios próprios, evitando compartilhar copos, talheres, toalhas, etc. 

Autue-se e registre-se em livro próprio, bem como no Sistema Integrado do Ministério Público – SIMP, procedendo em conformidade 

ao que preconiza as Resoluções CNMP nº 023/2007 e 174/2017, o Ato Regulamentar Conjunto nº 005/2014-GPGJ/CGMP, o Ato 

Regulamentar nº 004/2020-GPGJ e o Ato Regulamentar nº 23/2020-GPGJ 

Encaminhe-se cópia da presente Portaria à Coordenadoria de Documentação e Biblioteca do Ministério Público do Estado do 

Maranhão para fins de publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público do Maranhão – DEMP/MA, afixando, também, cópia 

no átrio das Promotorias de Justiça desta Comarca pelo prazo de 15 (quinze) dias, ex vi da previsão contida no art. 4º, inciso VI, da 

Resolução CNMP nº 23/2007 c/c art. 9º, da Resolução CNMP nº 174/2017. 

Ademais, encaminhe-se cópia da presente portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, para fins de ciência e 

anotação, sobretudo diante do teor do OFC-CIRC-CAOP/SAÚDE - 32021. 

Cumpra-se. 

Santa Inês/MA, 19 de janeiro de 2.021. 

 

* Assinado eletronicamente 

LARISSA SÓCRATES DE BASTOS 

Promotora de Justiça 

Matrícula 1070670 

Documento assinado. Santa Inês, 19/01/2021 15:13 (LARISSA SÓCRATES DE BASTOS) 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento PORTARIA-1ªPJSI, 

Número do Documento 32021 e Código de Validação 707570BFA0. 
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