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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

 
Procuradoria Geral de Justiça 

 

EDITAIS 

 

EDITAL Nº 05/2019 DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, EM 2019, PARA ESTÁGIO NÃO-

OBRIGATÓRIO  

 

Considerando a existência de vagas não preenchidas para estágio não-obrigatório, a Procuradoria Geral de Justiça convoca em 

quinta chamada, obedecendo a ordem de classificação, os estudantes, relacionados nos Anexo I, aprovados no Processo Seletivo 

homologado pelo Edital nº 03/2019, publicado em 01 de fevereiro de 2019 no Diário Eletrônico deste Ministério Público, a 

comparecer à sede das Promotorias de Justiça da respectiva lotação ou, em caso de lotação na Grande Ilha, à Coordenadoria de 

Gestão de Pessoas na Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, no período de 12 de junho a 24 de junho de 2019, das 9:00 às 

15:00, munidos dos originais e cópias dos documentos abaixo descritos: 

a) CPF 

b) Carteira de Identidade RG; 

c) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral 
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d) Histórico escolar e/ou declaração atualizados do período em que está matriculado e com frequência regular, na data da admissão, 

(devendo estar no mínimo no período correspondente à metade do curso e no máximo no penúltimo período), emitidos pela 

instituição de ensino; 

e) Certificado Militar (se homem acima de 18 anos); 

f) 1 Fotos 3X4; 

g) Declaração de Bens; 

h) Comprovante de Residência; 

i) Atestado médico comprovando aptidão à atividade; 

j) Autorização dos responsáveis legais em caso de o estudante ser menor 18 (dezoito) e maior de 16 (dezesseis) anos; 

k) Declaração de não exercer, cumulativamente com o estágio, atividades concomitantes em outro ramo do Ministério Público, com 

a advocacia, pública ou privada, ou o estágio nessas áreas, bem como o desempenho de função ou estágio no Judiciário ou na 

Polícia Civil ou Federal. 

Mais informações: (98) 3219-1646 / 3219-1760 das 08:00 às 15:00h. 

São Luís/MA, 12 de junho de 2019. 

 

FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA 

Procurador-Geral de Justiça– em exercício 

 

ANEXO I - RELAÇÃO DOS ESTUDANTES CONVOCADOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO-

OBRIGATÓRIO COM LOTAÇÃO EM SÃO LUÍS E TIMON 

SÃO LUÍS – ENSINO SUPERIOR 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CLASSIFICAÇÃO NOME COMPLETO NOTA 

FINAL 

9 ALDYR DOS SANTOS MORAES JUNIOR 62 

 

FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA 

Procurador-Geral de Justiça– em exercício 

 

 

EXTRATOS 

 

ETC-GPGJ - 212019 

Código de validação: FF2007D059 

 

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO DE VITORINO FREIRE/MA. 

CONVENENTES – O Ministério Público do Estado do Maranhão, através do Procurador-Geral de Justiça Dr. LUIZ GONZAGA 

MARTINS COELHO e a Prefeitura Municipal de Vitorino Freire-MA, representada pelo Prefeito Municipal JOSÉ GONZAGA DE 

SOUSA. 

OBJETO – O presente Convênio tem por objeto a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao 

CESSIONÁRIO, os quais serão designados para execução de tarefas de natureza técnica e administrativa no âmbito de suas 

competências e atribuições junto às unidades administrativas e/ou órgãos de execução do Ministério Público do Estado do 

Maranhão. 

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA – 48 (quarenta e oito) meses, a partir da publicação no D.O.E, podendo ser renovado por acordo 

das partes. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 8º, incisos VI, VII e VIII, da Lei Complementar Estadual nº 013, de 25 de outubro de 1991. 

São Luís, 12 de junho de 2019. 

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-Geral de Justiça 

Matrícula 651919 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 12/06/2019 12:09 (LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO) 
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ETC-GPGJ - 222019 

Código de validação: 8A1A17C109 

 

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO DE ARAIOSES/MA. 

CONVENENTES – O Ministério Público do Estado do Maranhão, através do Procurador-Geral de Justiça Dr. LUIZ GONZAGA 

MARTINS COELHO e a Prefeitura Municipal de Araioses-MA, representada pelo Prefeito Municipal CRISTINO GONÇALVES 

DE ARAÚJO. 

OBJETO – O presente Convênio tem por objeto a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao 

CESSIONÁRIO, os quais serão designados para execução de tarefas de natureza técnica e administrativa no âmbito de suas 

competências e atribuições junto às unidades administrativas e/ou órgãos de execução do Ministério Público do Estado do 

Maranhão. 

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA – 48 (quarenta e oito) meses, a partir da publicação no D.O.E, podendo ser renovado por acordo 

das partes. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 8º, incisos VI, VII e VIII, da Lei Complementar Estadual nº 013, de 25 de outubro de 1991. 

São Luís, 12 de junho de 2019. 

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-Geral de Justiça 

Matrícula 651919 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 12/06/2019 12:08 (LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO) 

 

 

ETC-GPGJ - 232019 

Código de validação: A22507683C 

 

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO DE SANTA RITA/MA 

CONVENENTES – O Ministério Público do Estado do Maranhão, através do Procurador-Geral de Justiça Dr. LUIZ GONZAGA 

MARTINS COELHO e a Prefeitura Municipal de Santa Rita-MA, representada pelo Prefeito Municipal HILTON GONÇALO DE 

SOUSA. 

OBJETO – O presente Convênio tem por objeto a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao 

CESSIONÁRIO, os quais serão designados para execução de tarefas de natureza técnica e administrativa no âmbito de suas 

competências e atribuições junto às unidades administrativas e/ou órgãos de execução do Ministério Público do Estado do 

Maranhão. 

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA – 48 (quarenta e oito) meses, a partir da publicação no D.O.E, podendo ser renovado por acordo 

das partes. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 8º, incisos VI, VII e VIII, da Lei Complementar Estadual nº 013, de 25 de outubro de 1991. 

São Luís, 12 de junho de 2019. 

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-Geral de Justiça 

Matrícula 651919 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 12/06/2019 12:08 (LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO) 

 

 

ETC-GPGJ - 242019 

Código de validação: 567AEEDF4A 

 

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO DE CHAPADINHA/MA 

CONVENENTES – O Ministério Público do Estado do Maranhão, através do Procurador-Geral de Justiça Dr. LUIZ GONZAGA 

MARTINS COELHO e a Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA, representada pelo Prefeito Municipal MAGNO AUGUSTO 

BACELAR NUNES. 

OBJETO – O presente Convênio tem por objeto a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao 

CESSIONÁRIO, os quais serão designados para execução de tarefas de natureza técnica e administrativa no âmbito de suas 

competências e atribuições junto às unidades administrativas e/ou órgãos de execução do Ministério Público do Estado do 

Maranhão. 

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA – 48 (quarenta e oito) meses, a partir da publicação no D.O.E, podendo ser renovado por acordo 

das partes. 
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 8º, incisos VI, VII e VIII, da Lei Complementar Estadual nº 013, de 25 de outubro de 1991. 

São Luís, 12 de junho de 2019. 

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-Geral de Justiça 

Matrícula 651919 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 12/06/2019 12:07 (LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO) 

 

 

ETC-GPGJ - 252019 

Código de validação: B698A20C5C 

 

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO DE LAGO AÇU/MA. 

CONVENENTES – O Ministério Público do Estado do Maranhão, através do Procurador-Geral de Justiça Dr. LUIZ GONZAGA 

MARTINS COELHO e a Prefeitura Municipal de Lago Açu-MA, representada pelo Prefeito Municipal DIVINO ALEXANDRE 

DE LIMA. 

OBJETO – O presente Convênio tem por objeto a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao 

CESSIONÁRIO, os quais serão designados para execução de tarefas de natureza técnica e administrativa no âmbito de suas 

competências e atribuições junto às unidades administrativas e/ou órgãos de execução do Ministério Público do Estado do 

Maranhão. 

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA – 48 (quarenta e oito) meses, a partir da publicação no D.O.E, podendo ser renovado por acordo 

das partes. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 8º, incisos VI, VII e VIII, da Lei Complementar Estadual nº 013, de 25 de outubro de 1991. 

São Luís, 12 de junho de 2019. 

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-Geral de Justiça 

Matrícula 651919 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 12/06/2019 12:06 (LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO) 

 

 

ETC-GPGJ - 262019 

Código de validação: 539D7DF787 

 

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO DE TIMON/MA 

CONVENENTES – O Ministério Público do Estado do Maranhão, através do Procurador-Geral de Justiça Dr. LUIZ GONZAGA 

MARTINS COELHO e a Prefeitura Municipal de Timon-MA, representada pelo Prefeito Municipal FRANCISCO HÉLBER 

COSTA GUIMARÃES. 

OBJETO – O presente Convênio tem por objeto a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao 

CESSIONÁRIO, os quais serão designados para execução de tarefas de natureza técnica e administrativa no âmbito de suas 

competências e atribuições junto às unidades administrativas e/ou órgãos de execução do Ministério Público do Estado do 

Maranhão. 

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA – 48 (quarenta e oito) meses, a partir da publicação no D.O.E, podendo ser renovado por acordo 

das partes. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 8º, incisos VI, VII e VIII, da Lei Complementar Estadual nº 013, de 25 de outubro de 1991. 

São Luís, 12 de junho de 2019. 

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-Geral de Justiça 

Matrícula 651919 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 12/06/2019 12:06 (LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO) 

 

 

Diretoria Geral 

 

EXTRATOS 

 

EXTRATO DE CONTRATO N° 019/2019 
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PROCESSO: 22624/2018. OBJETO: prestação de serviços continuados de vigilância armada, que compreenderá além de mão de 

obra, o emprego de todos os equipamentos, EPIs e ferramentas, necessários à execução dos serviços, nos prédios onde funcionam 

as Promotorias de Justiça das Comarcas de Imperatriz, Caxias, Santa Inês, Timon, Bacabal, São José de Ribamar, Açailândia, 

Balsas e Buriticupu, em conformidade com as especificações e detalhamentos constantes do Termo de Referência - Anexo I do 

Edital do Pregão nº. 012/2019, consoante o Processo Administrativo nº 22624-2018. VALOR GLOBAL: R$  1.710.870,48 (um 

milhão, setecentos e dez mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos).  VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 

01/07/2019 e término em 30/06/2020. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.77. PLANO INTERNO: CAMPE. NOTA DE 

EMPENHO Nº 2019NE001862. CONTRATANTE: Procuradoria Geral de Justiça. CONTRATADO: TECSEG TECNOLOGIA EM 

SEGURANÇA PRIVADA-EIRELI. BASE LEGAL:  Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto 5.450/05, 

Portaria nº 1.901/05 – GPGJ, e vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico nº 012/2019, bem como à proposta da Contratada. 

São Luís, 13 de junho de 2019. 

 

CARMEN LIGIA PAIXÃO VIANA 

Diretora-Geral da PGJ em exercício 

 

 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO N°: 116492019. OBJETO: Realização de despesa com “VII Modulo: “Gestão e Segurança”, no curso de 

Especialização: Gestão e Governança em Ministério Público”, tendo como público-alvo servidores e membros do Ministério 

Público do Maranhão, a ser realizado nos dias 14 e 15 de junho de 2019, com carga horária de 20 (vinte) horas-aula, no auditório 

da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, no Centro Cultural do MPMA, em São Luís, valor global de R$ 4.400,00 

(quatro mil e quatrocentos reais). CONTRATANTE: Procuradoria-Geral de Justiça. CONTRATADO: JOÃO SANTA TERRA 

JÚNIOR.  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei Federal n° 8.666/93. 

RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE: Em 12.06.2019, por Emmanuel José Peres Netto Guterres Soares, Diretor Geral. 

RATIFICAÇÃO: Em 12.06.2019 por Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral de Justiça. 

São Luís, 13 de junho de 2019. 

 

CARMEN LIGIA PAIXÃO VIANA 

Diretora-Geral da PGJ/MA em exercício 

 

 

Promotorias de Justiça da Comarca da Capital 

 

PROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

PORTARIA-34ªPJESLZ7DPPPA - 42019 

Código de validação: AF173BD0E4 

PORTARIA Nº 005/2019-34ª PJE/7º ProAd 

 

NOTICIANTE: Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís-MA 

OBJETO: Notícia sobre contração de contratação irregular servidor municipal sem concurso público. 

EMENTA: Instauração de Inquérito Civil pela conversão da Notícia de Fato nº 029/2018-34ª PJE/7º ProAd, visando a apurar 

indícios de contração irregular de servidor municipal sem concurso público. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, pelo Promotor de Justiça signatário, no exercício das atribuições 

constitucionais e legais, com arrimo no art. 129, III, CF, art. 25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/93, art. 26, V, “a”, da Lei Complementar 

Estadual nº 013/91; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal determina, no seu art. 129, III, ser função institucional do Ministério Público 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, bem como de outros interesses 

difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que o art. 25, IV, “a”, e VIII; art. 26, caput e incisos, da Lei nº 8.625/93 e art. 26, V, “a”, da Lei Complementar 

Estadual nº 013/91 dispõem competir ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, 

dentre outros, do patrimônio público e social, bem como promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções 

institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

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

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 
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RESOLVE: 

Converter a Notícia de Fato nº 029/2018-34ª PJE/7º ProAd em Inquérito Civil, tendo em vista a necessidade de continuidade das 

investigações, com fulcro no art. 2º, II, da Resolução nº 23/2007-CNMP, no art. 4º, § 4º do Ato Regulamentar Conjunto nº 

05/2014–GPGJ/CGMP e no art. 7º da Resolução nº 174/2017-CNMP, visando a apurar indícios de irregularidade na contração da 

servidora municipal Mary Lucy Coutinho da Rocha, sem concurso público, motivo pelo qual 

DETERMINA: 

a) Autue-se a presente portaria com os documentos da Notícia de Fato nº 029/2018-34ª PJE/7º ProAd (SIMP nº 036732-500/2018), 

pelo procedimento de praxe, renumerando-se as folhas dos autos e registrando-o com numeração sequencial à de inquérito civil 

(Resolução nº 10/2009-CPMP (art. 3º, §1º), bem como fazendo os devidos registros no SIMP; 

b) Dê-se baixa, no SIMP, da Notícia de Fato nº 029/2018-34ª PJE/7º ProAd (SIMP nº 036732-500/2018); 

c) Afixe-se cópia desta portaria no local de costume e encaminhe-se à Coordenadoria de Documentação e Biblioteca da 

Procuradoria-Geral de Justiça para publicação no Diário da Justiça do Estado do Maranhão-DJE, com duas cópias assinadas, e no 

Diário Eletrônico do Ministério Público do Maranhão-Demp-MA, para o e-mail diarioeletronico@mpma.mp.br; 

d) Oficie-se ao Secretário Municipal de Educação para que, em 15 dias úteis, informe: a) sobre a veracidade das folhas de ponto de 

fls. 61/80 (com cópias em anexo), tendo em vista que aquela Secretaria nos asseverou, por meio do Ofício n.º 

28/047/2019/SEMED (fl. 21 – remeter cópia em anexo), que não foi localizado nenhum dado e/ou documento sobre contrato de 

trabalho em nome de Marly Lucy Coutinho da Rocha na UEB Ana Lúcia Chaves Fecury; b) a lista de servidores que laboraram na 

UEB Ana Lúcia Chaves Fecury no período de janeiro de 2014 a janeiro de 2016; 

e) Notifique-se MARY LUCY COUTINHO DA ROCHA, residente na Rua 13 de Maio nº 32, Bairro Vila Brasil, São Luís-MA, 

CEP 65.056-564, nesta cidade, para prestar depoimento, na qualidade de testemunha, sobre os fatos aqui narrados, no próximo dia 

19 de junho, às 10:30, no gabinete desta Promotoria de Justiça; 

f) Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís noticiando que conseguimos acesso, via internet, aos documentos dos 

autos do Processo nº 00180042-63.2016.5.16.0003, bem como que não mais são necessárias as cópias dos documentos solicitados; 

g) Após, voltem os autos conclusos para análise e posteriores deliberações. 

Cumpra-se. 

São Luís, 07 de junho de 2019. 

 

MARCO AURÉLIO BATISTA BARROS 

Promotor de Justiça 

Matrícula 595223 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 12/06/2019 16:37 (MARCO AURÉLIO BATISTA BARROS) 

 

 

Promotorias de Justiça das Comarcas do Interior 

 

 

AMARANTE DO MARANHÃO 

 

PORTARIA no 01/2019-PJAMA 

 

EMENTA: Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar a execução das ações da Campanha “Cidadão Consciente – 

Gestão Transparente”, no Município de Amarante do Maranhão, com objetivo principal de verificar a existência de situação de 

acúmulo ilícito de cargos públicos ou de funcionários que recebem salários sem trabalhar. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio do(a) Promotor(a) de Justiça subscritor(a), no 

desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, com supedâneo nas disposições contidas nos artigos 3o, incisos I e III, 30, 

inciso III, 127, caput, 129, inciso III, 140, §1º e 150, inciso II, da Constituição Federal; artigo 25, inciso IV, da Lei n. 8.625/93; 

artigo 11, caput, da Lei Complementar no 101/2000 e art. 10, inciso X, da Lei n. 8.429/1992; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da moralidade e eficiência 

administrativas, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, na forma dos arts. 127, caput e 129, inciso III, da 

Constituição da República (CR); art. 25, inciso IV, alínea ‘a’, da Lei nº 8.625/93, e do art. 26, inciso V, alíneas “a” e “b”, da Lei 

Complementar Estadual nº 13/91; 

CONSIDERANDO a relevância e a magnitude das atribuições conferidas ao Ministério Público no tocante à Defesa do Patrimônio 

Público, por força do art. 129, III, da Constituição da República (CR) e das disposições da Lei nº 7.347/85; 

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e de seus respectivos gestores a legalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade; 

CONSIDERANDO a campanha do Ministério Público do Estado do Maranhão denominada “Cidadão Consciente – Gestão 

Transparente”, que tem por objetivo promover ações para mobilização das gestões municipais e dos munícipes, para a execução de 

medidas preventivas e repressivas voltadas ao combate aos acúmulos ilegais de cargos públicos e da existência de servidores 
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públicos que recebam salário sem trabalhar, em municípios desta comarca, em virtude das constantes notícias de existência de 

situações desse porte; 

CONSIDERANDO a edição da Resolução nº 63 do CNMP, de 01/12/2010, que criou as Tabelas Unificadas para os Ministérios 

Públicos, objetivando a uniformização dos procedimentos judiciais e extrajudiciais e estabelecendo prazo para que todos 

adequassem seus sistemas internos, bem como concluíssem a implantação das Tabelas Unificadas nas respectivas unidades;  

CONSIDERANDO que na taxonomia estabelecida no mencionado modelo de unificação, os procedimentos de atuação 

extrajudicial do Ministério Público estão classificados em 05 modalidades, dentre as quais o PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO, tendo este, dentre as hipóteses de incidência, o acompanhamento de políticas públicas (art. 8º, inciso II, 

Resolução CNMP nº 174/2017); 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICA 

INSTITUCIONAL para analisar a existência de servidores públicos do Município de Amarante do Maranhão que estejam em 

situação de acúmulo de cargo público ilegal e/ou de receber salário sem a contraprestação devida, bem como as ações do ente 

público para prevenção e repressão desses fatos. 

Fica designado como secretária do feito a servidora Francijane Sousa, 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 da comprovação do envio; 

II – Em se tratando de procedimento com matéria afeta à campanha do Ministério Público do Estado do Maranhão denominada 

“Cidadão Consciente – Gestão Transparente”, determino a remessa de cópia da portaria de instauração ao Centro de Apoio 

Operacional da Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa do Ministério Público do Estado do Maranhão, para 

ciência e registro nas estatísticas apropriadas; 

III – Afixação desta Portaria no quadro de avisos desta Promotoria Regional; 

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

V – Expeça-se recomendação ao Senhor Prefeito Municipal, sobre os fatos em apreço, encaminhando a relação de servidores que 

estejam em situação de possíveis acúmulos de cargo indevido para a adoção de providências no prazo de 30 (trinta) dias, a saber, 

instauração do(s) processos(s) administrativo(s) cabível(eis), resguardada a ampla defesa e direito de opção; 

VI – O registro e a autuação da presente Portaria nos sistemas de informação SIMP adotado pelo Ministério Público do Estado do 

Maranhão, como “PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS”, vinculado 

a esta Promotoria de Justiça, com devida numeração no sistema informatizado, juntando-se os documentos já disponíveis. 

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

Publique-se e cumpra-se. 

Amarante, 07 de março de 2019. 

 

JOÃO CLÁUDIO DE BARROS 

Promotor de Justiça 

 

 

CAXIAS 

 

PORTARIA-7ªPJCAX - 122019 

Código de validação: D846EE8304 

PORTARIA Nº 012/2019 - 7.ªPJCaxias 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, pela Promotora de Justiça signatária, Titular da 7ª Promotoria de 

Justiça de Caxias/MA, no exercício das atribuições institucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 

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

individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a 

proteção dos direitos difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO, ademais, que a Constituição Federal incumbe ao Ministério Público a função institucional de promover o 

inquérito civil público para a assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados na Constituição; 

CONSIDERANDO a necessidade de maiores informações acerca dos fatos, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa 

de interesses indisponíveis, na forma prevista no art. 1.º da Resolução nº 23/2007 do CNMP; 
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R E S O L V E instaurar INQUÉRITO CIVIL, sob o n.º 004/2019, a fim de investigar a permanência da situação de 

vulnerabilidade inicialmente constatada e promover as diligências cabíveis no sentido de garantir a proteção do menor L.D.S.M., e 

DETERMINAR: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 

Conselho Nacional do Ministério Público (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada 

anualmente, devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo: VI - a determinação de afixação da portaria no local de 

costume, bem como a de remessa de cópia para publicação.); 

II - a expedição de Ofício à 3.ª Vara Criminal de Caxias solicitando-lhe os bons préstimos no sentido de remeter, a esta Promotoria 

de Justiça, cópia do depoimento sem dano realizado em favor da menor nos autos do Processo n.º 137-75.2019.8.10.0029, no 

prazo de 10 (dez) dias; 

III - expedição de Ofício à ANALISTA MINISTERIAL – ASSISTENTE SOCIAL destas Promotorias de Justiça de Caxias 

solicitando-lhe a realização de estudo social do caso e o envio do competente Relatório, apontando as sugestões que entender 

pertinentes, no prazo de 20 (vinte) dias úteis. 

 

CRISTIANE CARVALHO DE MELO MONTEIRO 

Promotor de Justiça 

Matrícula 1064906 

Documento assinado. Caxias, 07/06/2019 11:49 (CRISTIANE CARVALHO DE MELO MONTEIRO) 

 

 

CODÓ 

 

PORTARIA-2ªPJCOD - 52019 

Código de validação: 001A21DF11 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por sua Promotora de Justiça signatária, titular da 2ª Promotoria de 

Justiça de Codó/MA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com base no 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; 

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

individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição da República, em especial o respeito à saúde, promovendo as medidas necessárias à sua 

garantia (art. 129, II, da CF); 

CONSIDERANDO que, em virtude da omissão do Poder Público na deflagração de ações de manutenção preventiva e corretiva, a 

ponte sobre o Rio Itapecuru que liga o Bairro Trizidela ao centro desta Cidade, encontra-se em estado deplorável de conservação; 

CONSIDERANDO que irregularidades existentes em vias públicas afetam diretamente a segurança da coletividade e dos 

indivíduos na circulação diária de veículos; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 269-259/2019 para acompanhar e fiscalizar 

obras de manutenção e recuperação da ponte sobre o Rio Itapecuru que liga o Bairro Trizidela ao centro de Codó, considerando 

que se trata de rodovia estadual (MA 026), bem como DETERMINAR: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso V do artigo 3º do Ato Regulamentar nº 05/2014 – 

GPGJ/CGMP (Art. 6º - O procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto) e a 

Resolução 63/2010 do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público; 

II – A expedição de ofício à SINFRA/MA reiterando o pedido de inspeção na mencionada ponte solicitada através do Ofício nº 

57/2019-2ªPJC; 

III - A expedição de ofício ao CREA/MA solicitando a realização de inspeção na mencionada ponte. 

 

LINDA LUZ MATOS CARVALHO 

Promotora de Justiça 

Matrícula 1066570 

Documento assinado. Codó, 12/06/2019 14:37 (LINDA LUZ MATOS CARVALHO) 

 

 

COLINAS 

 

PORTARIA-PJCOL - 82019 

Código de validação: AA78858F26 

Portaria nº 08/2019 - PJCOL 
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Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2019 

 

Objeto: Instauração de Procedimento Investigatório Criminal para levantamento de informações para apurar conduta praticada pelo 

senhor Gaudêncio Correia Lima Neto, 

Investigador de Polícia Civil, quando da realização de operação de combate ao crime. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO, por intermédio do Promotor de Justiça de Colinas/MA, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO a notícia veiculada no Telejornal da Rede Meio Norte de Televisão, encaminhada a este Órgão Ministerial, 

relatando a conduta praticada pelo Senhor Gaudêncio Correia Lima Neto, Investigador de Polícia Civil, lotado na Delegacia de 

Polícia de Colinas-MA, quando da realização de operação de combate ao crime. 

CONSIDERANDO que o oferecimento de ação penal pode se dar com apoio do Procedimento Investigatório Criminal; 

CONSIDERANDO a necessidade de levantamento de maiores informações constantes na veiculação do noticiário, o qual consta de 

informação sobre possível prática de conduta passível de crime; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de outras diligências, para mais esclarecimentos sobre o fato objeto da presente 

investigação, nos moldes dos §§3º e 4º, do artigo 4º, do citado Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-CPGJ/CGMP; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Investigatório Criminal sob o número 01/2019, na forma do art.3º, IV, do Ato Regulamentar Conjunto nº 

05/2014-GPGJ/CGMP, objetivando verificar a existência, ou não, das irregularidades supramencionadas na veiculação de notícia 

pelo Telejornal da Rede Meio Norte de Televisão, dentre outros desdobramentos a serem apurados. 

Nomear para funcionar como secretário no presente procedimento o servidor do Ministério Público Estadual, Francisco Ferreira da 

Silva Barroso, matrícula n° 1070096, que servirá sob o compromisso do seu cargo, e a quem determino, como providência 

preliminar, o seguinte: 

a) registrar e autuar, inclusive na plataforma do SIMP do MPMA; 

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 as informações na capa dos autos, conforme RESOLUÇÃO Nº 22/2014. 

Determino ainda: 

A expedição de notificação ao investigado, constante na denúncia veiculada, para que compareça nesta Promotoria de Justiça a fim 

de realizar sua oitiva, ressaltando-se no documento que o notificado poderá comparecer, caso queira, acompanhado de advogado. 

Colinas, 11 de junho de 2019. 

 

AARÃO CARLOS LIMA CASTRO 

Promotor de Justiça 

Matrícula 1070738 

Documento assinado. Colinas, 11/06/2019 14:14 (AARÃO CARLOS LIMA CASTRO) 

 

 

MAGALHÃES DE ALMEIDA 

 

PORTARIA-PJMAA – 82019 

Código de validação: 4E16F2A21B 

PORTARIA Nº 011/2019 

 

Suspende, pelos motivos que menciona, o expediente da Promotoria de Justiça da Comarca de Magalhães de Almeida/MA, na data 

de 18/06/2019, no período das 11:00 às 13:00 hs. 

O DOUTOR ELANO ARAGÃO PEREIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 

COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais: 

CONSIDERANDO que, conforme MEMO-SECINST – 782019, na data de 18.06.2019, entre as 11:00 e 13:00hs, ocorrerá 

capacitação de Membro, assessor e servidores da Promotoria de Justiça de Magalhães de Almeida/MA para operacionalização do 

Processo Judicial Eletrônico, tendo em vista a implantação do sistema a partir do dia 08 de julho do corrente ano; 

CONSIDERANDO que em função disto foi expedido o MEMO-SECINST – 782019 recomendando a suspensão dos atendimentos 

ao público no referido horário; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Determinar a suspensão do expediente da Promotoria de Justiça da Comarca de Magalhães de Almeida/MA no dia 18 de 

junho de 2019, das 11:00 às 13:00hs, retornando em seguida as atividades até as 15:00 hs, conforme teor do ato regulamentar nº 

11/2019 – GPGJ; 
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Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir desta data. 

Art. 3º. A mesma deverá ser afixada no átrio da Promotoria de Justiça, encaminhada à Biblioteca para fins de publicação e ao 

Fórum local para fins de ciência. 

Magalhães de Almeida/MA, 12 de junho de 2019. 

 

ELANO ARAGÃO PEREIRA 

Promotora de Justiça 

Matrícula 1071766 

Documento assinado. Magalhães de Almeida, 12/06/2019 11:22 (ELANO ARAGÃO PEREIRA) 

 

 

TIMON 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº _/2019 

 

CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E O MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS, 

NO SENTIDO DE FIXAR NORMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UMA MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE O 

MINISTÉRIO PÚBLICO E A SECRETARIA DA FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS, EM 

ESPECIAL PARA O INTERCÂMBIO E A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS CONDUTAS TIPIFICADAS 

NA LEI N. 8.137/90, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990. 

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, com sede administrativa na Av. Professor Calos Cunha, nº 3261, 

Calhau, São Luís/MA, CNPJ nº 05.483.912/0001-85, neste ato representado representado pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO, portador da CI nº 03559702081 e CPF nº 235.96.943-68 e pelo Promotor de Justiça 

titular da 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária, Dr. GIOVANNI PAPINI CAVALCANTI MOREIRA, 

portador da CI nº 113169786 SSP/CE e CPF nº 323.734.903-82  e o MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS, com sede 

administrativa no endereço AVENIDA JOÃO ROSA, 285 - CENTRO CEP: 65.610-000, CNPJ nº 06.096.853.0001-55, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal Sr. JOSÉ REIS NETO portador da CI nº 0480841020135 SSP MA e CPF nº 262.442.095-91, 

firmam o presente  Termo de Convênio de Cooperação Técnica que se regerá pela lei n. 8.666/93, no que couber, e pelas cláusulas 

abaixo descriminadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a adoção de providências para aperfeiçoar a legislação tributária 

municipal, no propósito de incentivar a implementação e viabilização de estrutura administrativa fiscal para fiscalização e cobrança 

dos tributos municipais, bem como a fixação de critérios e normas para a execução de ações conjuntas dos órgãos envolvidos na 

fiscalização tributária do município, visando ao combate aos crimes contra a ordem tributária no âmbito municipal, em especial os 

delitos tipificados na Lei nº 8.137/90, destacando-se como objetivos específicos: 

1. a criação de mecanismos que permitam a estruturação de um sistema orgânico municipal voltado à fiscalização de todos 

os contribuintes sediados no município, mediante a criação de cargos de fiscal de tributos municipais, com previsão de concurso 

público, para proceder às notificações fiscais, aferir a sua legalidade e validar os respectivos processos; 

2. a verificação da necessidade de instituição de consórcio intermunicipal, para possibilitar o julgamento, em duplo grau de 

jurisdição, de recursos administrativos que decorram de litígios envolvendo a aplicação das respectivas leis tributárias municipais; 

3. a implementação de procedimentos e rotinas administrativas de troca de informações, com o intuito de aperfeiçoar as 

relações e os procedimentos de atuação conjunta entre a 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e 

Econômica e a Prefeitura Municipal de ALDEIAS ALTAS, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, de modo a viabilizar a 

atuação do Ministério Público no combate aos crimes contra a ordem tributária; 

4. o aperfeiçoamento e a harmonização da linguagem utilizada pelos fiscais municipais na lavratura dos autos de infração e 

notificações fiscais, de modo a facilitar a instrução dos procedimentos criminais, contemplando especialmente o fornecimento de 

dados objetivos que permitam a descrição da conduta penal, para fins de enquadramento na tipificação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 

8.137/90; 

CLÁUSULA SEGUNDA – ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS 

Compete ao Município de ALDEIAS ALTAS, por meio de seus órgãos encarregados da fiscalização tributária municipal: 

1 – aperfeiçoar a legislação tributária municipal, de modo a regularizar a instituição, fiscalização e cobrança de tributos de 

competência municipal, por meio da edição de leis e decretos regulamentares, observadas as prescrições constitucionais; 

2 – envidar esforços junto ao Poder Legislativo Municipal para que o aperfeiçoamento previsto no inciso I tenha seguimento célere, 

até final aprovação; 

3 – criar e prover cargo de fiscal de tributos municipais, em número compatível com as efetivas necessidades, de modo a viabilizar 

o regular exaurimento dos processos fiscais-tributários, consoante previsão constitucional, quando for o caso; 



 

 

 

 

DIÁRIO ELETRÔNICO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MARANHÃO 

  

São Luís/MA. Disponibilização: 13/06/2019. Publicação: 14/06/2019. Edição nº 109/2019.  
 

 

13 

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 

 

4 – estabelecer contato e parceria com os municípios da respectiva região, a fim de viabilizar a criação, quando for o caso, de 

Consórcio Intermunicipal de Tributos, que atuará no segundo grau de jurisdição, para solução de litígios decorrentes da aplicação 

das respectivas leis tributárias municipais; 

5 – fiscalizar e emitir as devidas notificações fiscais, fazendo constar, sempre que possível, os dados e termos adequados à 

identificação das condutas praticadas passíveis de serem tipificadas como delito contra a ordem tributária, tal como previstas, 

especialmente, nos artigos 1º a 3º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990; 

6 – enviar mensalmente, até o 15ª dia do mês subsequente, à 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e 

Econômica, por via impressa ou eletrônica, a relação das notificações fiscais expedidas pelo Município no período, contendo a 

descrição sucinta das infrações, o nome das pessoas jurídicas ou físicas envolvidas e suas respectivas as inscrições no cadastro 

municipal, o valor e a situação atual do crédito, destacando se houve parcelamento, reclamação, pagamento, inscrição em dívida 

ativa ou se encontra pendente; 

7 – manter informada a 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica acerca da legislação 

tributária municipal e suas alterações, quando houver; 

8 – encaminhar à 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica, quando solicitadas, cópias 

autenticadas das notificações fiscais e dos documentos que lhe deram sustentação, quando se tratar de conduta que possa 

configurar crime contra a ordem tributária; 

9 – comprometer-se em preservar a documentação original e em remeter cópia dos documentos que embasaram as notificações 

fiscais, a fim de que possam ser apresentados como prova nas ações penais que vierem a ser intentadas pelo Ministério Público; 

10 – atender, no prazo estabelecido, as solicitações do Ministério Público concernentes às ações fiscais que se fizerem necessárias; 

11 – disponibilizar o acesso ao banco de dados informatizado da fazenda municipal, relacionados aos tributos municipais, 

especialmente no que diz respeito às notificações fiscais expedidas, parcelamentos deferidos, trâmite das reclamações interpostas, 

situação dos créditos tributários, entre outros dados passíveis de compartilhamento; 

12. a criação, implementação ou manutenção de uma estrutura de Procuradoria Jurídica própria, com cargos efetivos 

necessários ao trabalho, bem como, de modo semelhante, dos serviços de Controle Interno no âmbito municipal. 

CLÁUSULA TERCEIRA – ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

Compete ao Ministério Público do Estado do Maranhão, por intermédio de seus órgãos de execução competentes: 

1 – proporcionar, por meio do CAOP-ProAd (Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade 

Administrativa), da 4ª Promotoria Regional da Ordem Tributária e da Promotoria de Justiça local com atribuição específica, 

atendimento ao município, fornecendo, nos limites de suas possibilidades legais e operacionais, informações no sentido de 

viabilizar a consecução dos objetivos previstos no presente Termo; 

2 – dar a necessária atenção e apoio institucional, nos procedimentos e ações conjuntas o objeto do presente Termo de Cooperação 

Técnica, inclusive quando da eventual ocorrência de condutas e interferências indevidas nas ações fiscais efetuadas do município; 

3 – receber, por meio de seus órgãos, informações e documentos que possam subsidiar a instrução dos feitos de sua atribuição, 

dando-lhe o devido encaminhamento legal. 

4 – participar, sempre que possível e viável, de reuniões promovidas pelo município, que tenham por objetivo tratar de assuntos 

concernentes à ordem tributária municipal; 

5 – prestar apoio técnico e operacional, quando solicitado previamente, às operações que tenham por objetivo apurar crimes contra 

a ordem tributária praticados por contribuintes sediados nos municípios. 

CLÁUSULA QUARTA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

Todos os órgãos signatários do presente Termo de Cooperação devem observar, quando da troca de informações, as cautelas 

destinadas à preservação do sigilo imposto pelo art. 198, do Código Tributário Nacional e, no que couber, pelo art. 116, da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990.  

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA E DURAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

O presente Termo de Cooperação Técnica entrará em vigor na data de sua assinatura e será ratificado com a publicação no Diário 

Oficial Eletrônico do Ministério Público e no órgão oficial de publicação dos atos do município, e terá validade por 5 (cinco) anos, 

podendo ser prorrogado de comum acordo pelas partes signatárias. 

CLÁUSULA SEXTA – FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Timon(MA), para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos resultantes deste Termo. 

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições pactuadas, firmam o presente em cinco vias de igual teor e forma para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem. 

Timon/MA, 11 de junho de 2019. 

 

DR. LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador Geral de Justiça 

Ministério Público 

 

DR. GIOVANNI PAPINI CAVALCANTI MOREIRA 

Promotor de Justiça 
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4ª Promotoria de Justiça Regional 

 

JOSÉ REIS NETO 

Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de ALDEIAS ALTAS 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome 

CPF n.  

_________________________ 

Nome 

CPF  

 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº _/2019 

 

CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E O MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, NO 

SENTIDO DE FIXAR NORMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UMA MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE O MINISTÉRIO 

PÚBLICO E A SECRETARIA DA FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, EM ESPECIAL PARA O 

INTERCÂMBIO E A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS CONDUTAS TIPIFICADAS NA LEI N. 8.137/90, 

DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990. 

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, com sede administrativa na Av. Professor Calos Cunha, nº 3261, 

Calhau, São Luís/MA, CNPJ nº 05.483.912/0001-85, neste ato representado pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. LUIZ 

GONZAGA MARTINS COELHO, portador da CI nº 03559702081 e CPF nº 235.96.943-68 e pelo Promotor de Justiça titular da 

4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária, Dr. GIOVANNI PAPINI CAVALCANTI MOREIRA, portador 

da CI nº 113169786 SSP/CE e CPF nº 323.734.903-82  e o MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, com sede administrativa no 

endereço R. DUQUE DE CAXIAS, BURITI BRAVO - MA, 65685-000, CNPJ nº 06.052.138/0001-10, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal Sr. CID PEREIRA DA COSTA portador da CI nº 761586 e CPF nº 39680584372, firmam o presente  Termo 

de Convênio de Cooperação Técnica que se regerá pela lei n. 8.666/93, no que couber, e pelas cláusulas abaixo descriminadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a adoção de providências para aperfeiçoar a legislação tributária 

municipal, no propósito de incentivar a implementação e viabilização de estrutura administrativa fiscal para fiscalização e cobrança 

dos tributos municipais, bem como a fixação de critérios e normas para a execução de ações conjuntas dos órgãos envolvidos na 

fiscalização tributária do município, visando ao combate aos crimes contra a ordem tributária no âmbito municipal, em especial os 

delitos tipificados na Lei nº 8.137/90, destacando-se como objetivos específicos: 

a criação de mecanismos que permitam a estruturação de um sistema orgânico municipal voltado à fiscalização de todos os 

contribuintes sediados no município, mediante a criação de cargos de fiscal de tributos municipais, com previsão de concurso 

público, para proceder às notificações fiscais, aferir a sua legalidade e validar os respectivos processos; 

a verificação da necessidade de instituição de consórcio intermunicipal, para possibilitar o julgamento, em duplo grau de jurisdição, 

de recursos administrativos que decorram de litígios envolvendo a aplicação das respectivas leis tributárias municipais; 

a implementação de procedimentos e rotinas administrativas de troca de informações, com o intuito de aperfeiçoar as relações e os 

procedimentos de atuação conjunta entre a 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica e a 

Prefeitura Municipal de BURITI BRAVO, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, de modo a viabilizar a atuação do 

Ministério Público no combate aos crimes contra a ordem tributária; 

o aperfeiçoamento e a harmonização da linguagem utilizada pelos fiscais municipais na lavratura dos autos de infração e 

notificações fiscais, de modo a facilitar a instrução dos procedimentos criminais, contemplando especialmente o fornecimento de 

dados objetivos que permitam a descrição da conduta penal, para fins de enquadramento na tipificação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 

8.137/90; 

CLÁUSULA SEGUNDA – ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO 

Compete ao Município de BURITI BRAVO, por meio de seus órgãos encarregados da fiscalização tributária municipal: 

1 – aperfeiçoar a legislação tributária municipal, de modo a regularizar a instituição, fiscalização e cobrança de tributos de 

competência municipal, por meio da edição de leis e decretos regulamentares, observadas as prescrições constitucionais; 

2 – envidar esforços junto ao Poder Legislativo Municipal para que o aperfeiçoamento previsto no inciso I tenha seguimento célere, 

até final aprovação; 

3 – criar e prover cargo de fiscal de tributos municipais, em número compatível com as efetivas necessidades, de modo a viabilizar 

o regular exaurimento dos processos fiscais-tributários, consoante previsão constitucional, quando for o caso; 
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4 – estabelecer contato e parceria com os municípios da respectiva região, a fim de viabilizar a criação, quando for o caso, de 

Consórcio Intermunicipal de Tributos, que atuará no segundo grau de jurisdição, para solução de litígios decorrentes da aplicação 

das respectivas leis tributárias municipais; 

5 – fiscalizar e emitir as devidas notificações fiscais, fazendo constar, sempre que possível, os dados e termos adequados à 

identificação das condutas praticadas passíveis de serem tipificadas como delito contra a ordem tributária, tal como previstas, 

especialmente, nos artigos 1º a 3º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990; 

6 – enviar mensalmente, até o 15ª dia do mês subsequente, à 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e 

Econômica, por via impressa ou eletrônica, a relação das notificações fiscais expedidas pelo Município no período, contendo a 

descrição sucinta das infrações, o nome das pessoas jurídicas ou físicas envolvidas e suas respectivas as inscrições no cadastro 

municipal, o valor e a situação atual do crédito, destacando se houve parcelamento, reclamação, pagamento, inscrição em dívida 

ativa ou se encontra pendente; 

7 – manter informada a 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica acerca da legislação 

tributária municipal e suas alterações, quando houver; 

8 – encaminhar à 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica, quando solicitadas, cópias 

autenticadas das notificações fiscais e dos documentos que lhe deram sustentação, quando se tratar de conduta que possa 

configurar crime contra a ordem tributária; 

9 – comprometer-se em preservar a documentação original e em remeter cópia dos documentos que embasaram as notificações 

fiscais, a fim de que possam ser apresentados como prova nas ações penais que vierem a ser intentadas pelo Ministério Público; 

10 – atender, no prazo estabelecido, as solicitações do Ministério Público concernentes às ações fiscais que se fizerem necessárias; 

11 – disponibilizar o acesso ao banco de dados informatizado da fazenda municipal, relacionados aos tributos municipais, 

especialmente no que diz respeito às notificações fiscais expedidas, parcelamentos deferidos, trâmite das reclamações interpostas, 

situação dos créditos tributários, entre outros dados passíveis de compartilhamento; 

12. a criação, implementação ou manutenção de uma estrutura de Procuradoria Jurídica própria, com cargos efetivos 

necessários ao trabalho, bem como, de modo semelhante, dos serviços de Controle Interno no âmbito municipal. 

CLÁUSULA TERCEIRA – ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

Compete ao Ministério Público do Estado do Maranhão, por intermédio de seus órgãos de execução competentes: 

1 – proporcionar, por meio do CAOP-ProAd (Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade 

Administrativa), da 4ª Promotoria Regional da Ordem Tributária e da Promotoria de Justiça local com atribuição específica, 

atendimento ao município, fornecendo, nos limites de suas possibilidades legais e operacionais, informações no sentido de 

viabilizar a consecução dos objetivos previstos no presente Termo; 

2 – dar a necessária atenção e apoio institucional, nos procedimentos e ações conjuntas o objeto do presente Termo de Cooperação 

Técnica, inclusive quando da eventual ocorrência de condutas e interferências indevidas nas ações fiscais efetuadas do município; 

3 – receber, por meio de seus órgãos, informações e documentos que possam subsidiar a instrução dos feitos de sua atribuição, 

dando-lhe o devido encaminhamento legal. 

4 – participar, sempre que possível e viável, de reuniões promovidas pelo município, que tenham por objetivo tratar de assuntos 

concernentes à ordem tributária municipal; 

5 – prestar apoio técnico e operacional, quando solicitado previamente, às operações que tenham por objetivo apurar crimes contra 

a ordem tributária praticados por contribuintes sediados nos municípios. 

CLÁUSULA QUARTA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

Todos os órgãos signatários do presente Termo de Cooperação devem observar, quando da troca de informações, as cautelas 

destinadas à preservação do sigilo imposto pelo art. 198, do Código Tributário Nacional e, no que couber, pelo art. 116, da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990.  

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA E DURAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

O presente Termo de Cooperação Técnica entrará em vigor na data de sua assinatura e será ratificado com a publicação no Diário 

Oficial Eletrônico do Ministério Público e no órgão oficial de publicação dos atos do município, e terá validade por 5 (cinco) anos, 

podendo ser prorrogado de comum acordo pelas partes signatárias. 

CLÁUSULA SEXTA – FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Timon(MA), para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos resultantes deste Termo. 

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições pactuadas, firmam o presente em cinco vias de igual teor e forma para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem. 

Timon/MA, 11 de junho de 2019. 

 

DR. LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador Geral de Justiça 

Ministério Público 

 

DR. GIOVANNI PAPINI CAVALCANTI MOREIRA 

Promotor de Justiça 
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4ª Promotoria de Justiça Regional 

 

CID PEREIRA DA COSTA 

Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de BURITI BRAVO 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome 

CPF n.  

____________________ 

Nome 

CPF 

 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº _/2019 

 

CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E O MUNICÍPIO DE CAXIAS, NO 

SENTIDO DE FIXAR NORMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UMA MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE O MINISTÉRIO 

PÚBLICO E A SECRETARIA DA FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS, EM ESPECIAL PARA O 

INTERCÂMBIO E A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS CONDUTAS TIPIFICADAS NA LEI N. 8.137/90, 

DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990. 

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, com sede administrativa na Av. Professor Calos Cunha, nº 3261, 

Calhau, São Luís/MA, CNPJ nº 05.483.912/0001-85, neste ato representado pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. LUIZ 

GONZAGA MARTINS COELHO, portador da CI nº 03559702081 e CPF nº 235.96.943-68 e pelo Promotor de Justiça titular da 

4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária, Dr. GIOVANNI PAPINI CAVALCANTI MOREIRA, portador 

da CI nº 113169786 SSP/CE e CPF nº 323.734.903-82  e o MUNICÍPIO DE CAXIAS, com sede administrativa no endereço 

PRAÇA DIAS CARNEIRO, 600, CENTRO, CEP: 65.604-090 - CAXIAS / MA, CNPJ nº 06.082.820/0001-56, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal Sr. FÁBIO JOSE GENTIL PEREIRA ROSA portador da CI nº 897.002 SSP-PIe CPF nº 

324.989.503-20, firmam o presente  Termo de Convênio de Cooperação Técnica que se regerá pela lei n. 8.666/93, no que couber, 

e pelas cláusulas abaixo descriminadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a adoção de providências para aperfeiçoar a legislação tributária 

municipal, no propósito de incentivar a implementação e viabilização de estrutura administrativa fiscal para fiscalização e cobrança 

dos tributos municipais, bem como a fixação de critérios e normas para a execução de ações conjuntas dos órgãos envolvidos na 

fiscalização tributária do município, visando ao combate aos crimes contra a ordem tributária no âmbito municipal, em especial os 

delitos tipificados na Lei nº 8.137/90, destacando-se como objetivos específicos: 

a criação de mecanismos que permitam a estruturação de um sistema orgânico municipal voltado à fiscalização de todos os 

contribuintes sediados no município, mediante a criação de cargos de fiscal de tributos municipais, com previsão de concurso 

público, para proceder às notificações fiscais, aferir a sua legalidade e validar os respectivos processos; 

a verificação da necessidade de instituição de consórcio intermunicipal, para possibilitar o julgamento, em duplo grau de jurisdição, 

de recursos administrativos que decorram de litígios envolvendo a aplicação das respectivas leis tributárias municipais; 

a implementação de procedimentos e rotinas administrativas de troca de informações, com o intuito de aperfeiçoar as relações e os 

procedimentos de atuação conjunta entre a 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica e a 

Prefeitura Municipal de CAXIAS, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, de modo a viabilizar a atuação do Ministério 

Público no combate aos crimes contra a ordem tributária; 

o aperfeiçoamento e a harmonização da linguagem utilizada pelos fiscais municipais na lavratura dos autos de infração e 

notificações fiscais, de modo a facilitar a instrução dos procedimentos criminais, contemplando especialmente o fornecimento de 

dados objetivos que permitam a descrição da conduta penal, para fins de enquadramento na tipificação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 

8.137/90; 

CLÁUSULA SEGUNDA – ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAXIAS 

Compete ao Município de CAXIAS, por meio de seus órgãos encarregados da fiscalização tributária municipal: 

1 – aperfeiçoar a legislação tributária municipal, de modo a regularizar a instituição, fiscalização e cobrança de tributos de 

competência municipal, por meio da edição de leis e decretos regulamentares, observadas as prescrições constitucionais; 

2 – envidar esforços junto ao Poder Legislativo Municipal para que o aperfeiçoamento previsto no inciso I tenha seguimento célere, 

até final aprovação; 

3 – criar e prover cargo de fiscal de tributos municipais, em número compatível com as efetivas necessidades, de modo a viabilizar 

o regular exaurimento dos processos fiscais-tributários, consoante previsão constitucional, quando for o caso; 
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4 – estabelecer contato e parceria com os municípios da respectiva região, a fim de viabilizar a criação, quando for o caso, de 

Consórcio Intermunicipal de Tributos, que atuará no segundo grau de jurisdição, para solução de litígios decorrentes da aplicação 

das respectivas leis tributárias municipais; 

5 – fiscalizar e emitir as devidas notificações fiscais, fazendo constar, sempre que possível, os dados e termos adequados à 

identificação das condutas praticadas passíveis de serem tipificadas como delito contra a ordem tributária, tal como previstas, 

especialmente, nos artigos 1º a 3º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990; 

6 – enviar mensalmente, até o 15ª dia do mês subsequente, à 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e 

Econômica, por via impressa ou eletrônica, a relação das notificações fiscais expedidas pelo Município no período, contendo a 

descrição sucinta das infrações, o nome das pessoas jurídicas ou físicas envolvidas e suas respectivas as inscrições no cadastro 

municipal, o valor e a situação atual do crédito, destacando se houve parcelamento, reclamação, pagamento, inscrição em dívida 

ativa ou se encontra pendente; 

7 – manter informada a 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica acerca da legislação 

tributária municipal e suas alterações, quando houver; 

8 – encaminhar à 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica, quando solicitadas, cópias 

autenticadas das notificações fiscais e dos documentos que lhe deram sustentação, quando se tratar de conduta que possa 

configurar crime contra a ordem tributária; 

9 – comprometer-se em preservar a documentação original e em remeter cópia dos documentos que embasaram as notificações 

fiscais, a fim de que possam ser apresentados como prova nas ações penais que vierem a ser intentadas pelo Ministério Público; 

10 – atender, no prazo estabelecido, as solicitações do Ministério Público concernentes às ações fiscais que se fizerem necessárias; 

11 – disponibilizar o acesso ao banco de dados informatizado da fazenda municipal, relacionados aos tributos municipais, 

especialmente no que diz respeito às notificações fiscais expedidas, parcelamentos deferidos, trâmite das reclamações interpostas, 

situação dos créditos tributários, entre outros dados passíveis de compartilhamento; 

12. a criação, implementação ou manutenção de uma estrutura de Procuradoria Jurídica própria, com cargos efetivos 

necessários ao trabalho, bem como, de modo semelhante, dos serviços de Controle Interno no âmbito municipal. 

CLÁUSULA TERCEIRA – ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

Compete ao Ministério Público do Estado do Maranhão, por intermédio de seus órgãos de execução competentes: 

1 – proporcionar, por meio do CAOP-ProAd (Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade 

Administrativa), da 4ª Promotoria Regional da Ordem Tributária e da Promotoria de Justiça local com atribuição específica, 

atendimento ao município, fornecendo, nos limites de suas possibilidades legais e operacionais, informações no sentido de 

viabilizar a consecução dos objetivos previstos no presente Termo; 

2 – dar a necessária atenção e apoio institucional, nos procedimentos e ações conjuntas o objeto do presente Termo de Cooperação 

Técnica, inclusive quando da eventual ocorrência de condutas e interferências indevidas nas ações fiscais efetuadas do município; 

3 – receber, por meio de seus órgãos, informações e documentos que possam subsidiar a instrução dos feitos de sua atribuição, 

dando-lhe o devido encaminhamento legal. 

4 – participar, sempre que possível e viável, de reuniões promovidas pelo município, que tenham por objetivo tratar de assuntos 

concernentes à ordem tributária municipal; 

5 – prestar apoio técnico e operacional, quando solicitado previamente, às operações que tenham por objetivo apurar crimes contra 

a ordem tributária praticados por contribuintes sediados nos municípios. 

CLÁUSULA QUARTA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

Todos os órgãos signatários do presente Termo de Cooperação devem observar, quando da troca de informações, as cautelas 

destinadas à preservação do sigilo imposto pelo art. 198, do Código Tributário Nacional e, no que couber, pelo art. 116, da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990.  

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA E DURAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

O presente Termo de Cooperação Técnica entrará em vigor na data de sua assinatura e será ratificado com a publicação no Diário 

Oficial Eletrônico do Ministério Público e no órgão oficial de publicação dos atos do município, e terá validade por 5 (cinco) anos, 

podendo ser prorrogado de comum acordo pelas partes signatárias. 

CLÁUSULA SEXTA – FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Timon(MA), para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos resultantes deste Termo. 

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições pactuadas, firmam o presente em cinco vias de igual teor e forma para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem. 

Timon/MA, 11 de junho de 2019. 

 

DR. LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador Geral de Justiça 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

DR. GIOVANNI PAPINI CAVALCANTI MOREIRA 

Promotor de Justiça 
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4ª Promotoria de Justiça Regional 

 

FÁBIO JOSE GENTIL PEREIRA ROSA 

Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de CAXIAS 

 

TESTEMUNHAS: 

_________________________ 

Nome 

CPF n.  

_________________________ 

Nome 

CPF 

 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº __/2019 

 

CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E O MUNICÍPIO DE TIMBIRAS, NO 

SENTIDO DE FIXAR NORMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UMA MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE O MINISTÉRIO 

PÚBLICO E A SECRETARIA DA FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS, EM ESPECIAL PARA O 

INTERCÂMBIO E A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS CONDUTAS TIPIFICADAS NA LEI N. 8.137/90, 

DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990. 

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, com sede administrativa na Av. Professor Calos Cunha, nº 3261, 

Calhau, São Luís/MA, CNPJ nº 05.483.912/0001-85, neste ato representado pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. LUIZ 

GONZAGA MARTINS COELHO, portador da CI nº 03559702081 e CPF nº 235.96.943-68 e pelo Promotor de Justiça titular da 

4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária, Dr. GIOVANNI PAPINI CAVALCANTI MOREIRA, portador 

da CI nº 113169786 SSP/CE e CPF nº 323.734.903-82  e o MUNICÍPIO DE TIMBIRAS, com sede administrativa no endereço 

AV. JOSÉ ANTONIO FRANCIS \ CENTRO \ TIMBIRAS - MA \ CEP: 65420000, CNPJ nº 06.424.618/0001-65, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONIO BORBA LIMA portador da CI nº XXXXXXXX e CPF nº 238.000.973-20, 

firmam o presente  Termo de Convênio de Cooperação Técnica que se regerá pela lei n. 8.666/93, no que couber, e pelas cláusulas 

abaixo descriminadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a adoção de providências para aperfeiçoar a legislação tributária 

municipal, no propósito de incentivar a implementação e viabilização de estrutura administrativa fiscal para fiscalização e cobrança 

dos tributos municipais, bem como a fixação de critérios e normas para a execução de ações conjuntas dos órgãos envolvidos na 

fiscalização tributária do município, visando ao combate aos crimes contra a ordem tributária no âmbito municipal, em especial os 

delitos tipificados na Lei nº 8.137/90, destacando-se como objetivos específicos: 

a criação de mecanismos que permitam a estruturação de um sistema orgânico municipal voltado à fiscalização de todos os 

contribuintes sediados no município, mediante a criação de cargos de fiscal de tributos municipais, com previsão de concurso 

público, para proceder às notificações fiscais, aferir a sua legalidade e validar os respectivos processos; 

a verificação da necessidade de instituição de consórcio intermunicipal, para possibilitar o julgamento, em duplo grau de jurisdição, 

de recursos administrativos que decorram de litígios envolvendo a aplicação das respectivas leis tributárias municipais; 

a implementação de procedimentos e rotinas administrativas de troca de informações, com o intuito de aperfeiçoar as relações e os 

procedimentos de atuação conjunta entre a 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica e a 

Prefeitura Municipal de TIMBIRAS, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, de modo a viabilizar a atuação do Ministério 

Público no combate aos crimes contra a ordem tributária; 

o aperfeiçoamento e a harmonização da linguagem utilizada pelos fiscais municipais na lavratura dos autos de infração e 

notificações fiscais, de modo a facilitar a instrução dos procedimentos criminais, contemplando especialmente o fornecimento de 

dados objetivos que permitam a descrição da conduta penal, para fins de enquadramento na tipificação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 

8.137/90; 

CLÁUSULA SEGUNDA – ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS 

Compete ao Município de TIMBIRAS, por meio de seus órgãos encarregados da fiscalização tributária municipal: 

1 – aperfeiçoar a legislação tributária municipal, de modo a regularizar a instituição, fiscalização e cobrança de tributos de 

competência municipal, por meio da edição de leis e decretos regulamentares, observadas as prescrições constitucionais; 

2 – envidar esforços junto ao Poder Legislativo Municipal para que o aperfeiçoamento previsto no inciso I tenha seguimento célere, 

até final aprovação; 

3 – criar e prover cargo de fiscal de tributos municipais, em número compatível com as efetivas necessidades, de modo a viabilizar 

o regular exaurimento dos processos fiscais-tributários, consoante previsão constitucional, quando for o caso; 
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4 – estabelecer contato e parceria com os municípios da respectiva região, a fim de viabilizar a criação, quando for o caso, de 

Consórcio Intermunicipal de Tributos, que atuará no segundo grau de jurisdição, para solução de litígios decorrentes da aplicação 

das respectivas leis tributárias municipais; 

5 – fiscalizar e emitir as devidas notificações fiscais, fazendo constar, sempre que possível, os dados e termos adequados à 

identificação das condutas praticadas passíveis de serem tipificadas como delito contra a ordem tributária, tal como previstas, 

especialmente, nos artigos 1º a 3º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990; 

6 – enviar mensalmente, até o 15ª dia do mês subsequente, à 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e 

Econômica, por via impressa ou eletrônica, a relação das notificações fiscais expedidas pelo Município no período, contendo a 

descrição sucinta das infrações, o nome das pessoas jurídicas ou físicas envolvidas e suas respectivas as inscrições no cadastro 

municipal, o valor e a situação atual do crédito, destacando se houve parcelamento, reclamação, pagamento, inscrição em dívida 

ativa ou se encontra pendente; 

7 – manter informada a 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica acerca da legislação 

tributária municipal e suas alterações, quando houver; 

8 – encaminhar à 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica, quando solicitadas, cópias 

autenticadas das notificações fiscais e dos documentos que lhe deram sustentação, quando se tratar de conduta que possa 

configurar crime contra a ordem tributária; 

9 – comprometer-se em preservar a documentação original e em remeter cópia dos documentos que embasaram as notificações 

fiscais, a fim de que possam ser apresentados como prova nas ações penais que vierem a ser intentadas pelo Ministério Público; 

10 – atender, no prazo estabelecido, as solicitações do Ministério Público concernentes às ações fiscais que se fizerem necessárias; 

11 – disponibilizar o acesso ao banco de dados informatizado da fazenda municipal, relacionados aos tributos municipais, 

especialmente no que diz respeito às notificações fiscais expedidas, parcelamentos deferidos, trâmite das reclamações interpostas, 

situação dos créditos tributários, entre outros dados passíveis de compartilhamento; 

12. a criação, implementação ou manutenção de uma estrutura de Procuradoria Jurídica própria, com cargos efetivos 

necessários ao trabalho, bem como, de modo semelhante, dos serviços de Controle Interno no âmbito municipal. 

CLÁUSULA TERCEIRA – ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

Compete ao Ministério Público do Estado do Maranhão, por intermédio de seus órgãos de execução competentes: 

1 – proporcionar, por meio do CAOP-ProAd (Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade 

Administrativa), da 4ª Promotoria Regional da Ordem Tributária e da Promotoria de Justiça local com atribuição específica, 

atendimento ao município, fornecendo, nos limites de suas possibilidades legais e operacionais, informações no sentido de 

viabilizar a consecução dos objetivos previstos no presente Termo; 

2 – dar a necessária atenção e apoio institucional, nos procedimentos e ações conjuntas o objeto do presente Termo de Cooperação 

Técnica, inclusive quando da eventual ocorrência de condutas e interferências indevidas nas ações fiscais efetuadas do município; 

3 – receber, por meio de seus órgãos, informações e documentos que possam subsidiar a instrução dos feitos de sua atribuição, 

dando-lhe o devido encaminhamento legal. 

4 – participar, sempre que possível e viável, de reuniões promovidas pelo município, que tenham por objetivo tratar de assuntos 

concernentes à ordem tributária municipal; 

5 – prestar apoio técnico e operacional, quando solicitado previamente, às operações que tenham por objetivo apurar crimes contra 

a ordem tributária praticados por contribuintes sediados nos municípios. 

CLÁUSULA QUARTA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

Todos os órgãos signatários do presente Termo de Cooperação devem observar, quando da troca de informações, as cautelas 

destinadas à preservação do sigilo imposto pelo art. 198, do Código Tributário Nacional e, no que couber, pelo art. 116, da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990.  

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA E DURAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

O presente Termo de Cooperação Técnica entrará em vigor na data de sua assinatura e será ratificado com a publicação no Diário 

Oficial Eletrônico do Ministério Público e no órgão oficial de publicação dos atos do município, e terá validade por 5 (cinco) anos, 

podendo ser prorrogado de comum acordo pelas partes signatárias. 

CLÁUSULA SEXTA – FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Timon(MA), para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos resultantes deste Termo. 

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições pactuadas, firmam o presente em cinco vias de igual teor e forma para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem. 

Timon/MA, 11 de junho de 2019. 

 

DR. LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador Geral de Justiça 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

DR. GIOVANNI PAPINI CAVALCANTI MOREIRA 

Promotor de Justiça 
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4ª Promotoria de Justiça Regional 

 

ANTONIO BORBA LIMA 

Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de TIMBIRAS 

 

TESTEMUNHAS: 

_________________________ 

Nome 

CPF n.  

_________________________ 

Nome 

CPF 

 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº __/2019 

 

CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E O MUNICÍPIO DE TIMON, NO 

SENTIDO DE FIXAR NORMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UMA MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE O MINISTÉRIO 

PÚBLICO E A SECRETARIA DA FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, EM ESPECIAL PARA O 

INTERCÂMBIO E A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS CONDUTAS TIPIFICADAS NA LEI N. 8.137/90, 

DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990. 

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, com sede administrativa na Av. Professor Calos Cunha, nº 3261, 

Calhau, São Luís/MA, CNPJ nº 05.483.912/0001-85, neste ato representado pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. LUIZ 

GONZAGA MARTINS COELHO, portador da CI nº 03559702081 e CPF nº 235.96.943-68 e pelo Promotor de Justiça titular da 

4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária, Dr. GIOVANNI PAPINI CAVALCANTI MOREIRA, portador 

da CI nº 113169786 SSP/CE e CPF nº 323.734.903-82  e o MUNICÍPIO DE TIMON, com sede administrativa no endereço PÇA. 

SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO, CEP 65630-000, CNPJ nº 06.115.307/0001-14, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. 

LUCIANO FERREIRA DE SOUSA portador da CI nº 1869563 SSP PIe CPF nº 85294780372, firmam o presente Termo de 

Convênio de Cooperação Técnica que se regerá pela lei n. 8.666/93, no que couber, e pelas cláusulas abaixo descriminadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a adoção de providências para aperfeiçoar a legislação tributária 

municipal, no propósito de incentivar a implementação e viabilização de estrutura administrativa fiscal para fiscalização e cobrança 

dos tributos municipais, bem como a fixação de critérios e normas para a execução de ações conjuntas dos órgãos envolvidos na 

fiscalização tributária do município, visando ao combate aos crimes contra a ordem tributária no âmbito municipal, em especial os 

delitos tipificados na Lei nº 8.137/90, destacando-se como objetivos específicos: 

a criação de mecanismos que permitam a estruturação de um sistema orgânico municipal voltado à fiscalização de todos os 

contribuintes sediados no município, mediante a criação de cargos de fiscal de tributos municipais, com previsão de concurso 

público, para proceder às notificações fiscais, aferir a sua legalidade e validar os respectivos processos; 

a verificação da necessidade de instituição de consórcio intermunicipal, para possibilitar o julgamento, em duplo grau de jurisdição, 

de recursos administrativos que decorram de litígios envolvendo a aplicação das respectivas leis tributárias municipais; 

a implementação de procedimentos e rotinas administrativas de troca de informações, com o intuito de aperfeiçoar as relações e os 

procedimentos de atuação conjunta entre a 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica e a 

Prefeitura Municipal de TIMON, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, de modo a viabilizar a atuação do Ministério 

Público no combate aos crimes contra a ordem tributária; 

o aperfeiçoamento e a harmonização da linguagem utilizada pelos fiscais municipais na lavratura dos autos de infração e 

notificações fiscais, de modo a facilitar a instrução dos procedimentos criminais, contemplando especialmente o fornecimento de 

dados objetivos que permitam a descrição da conduta penal, para fins de enquadramento na tipificação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 

8.137/90; 

CLÁUSULA SEGUNDA – ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMON 

Compete ao Município de TIMON, por meio de seus órgãos encarregados da fiscalização tributária municipal: 

1 – aperfeiçoar a legislação tributária municipal, de modo a regularizar a instituição, fiscalização e cobrança de tributos de 

competência municipal, por meio da edição de leis e decretos regulamentares, observadas as prescrições constitucionais; 

2 – envidar esforços junto ao Poder Legislativo Municipal para que o aperfeiçoamento previsto no inciso I tenha seguimento célere, 

até final aprovação; 

3 – criar e prover cargo de fiscal de tributos municipais, em número compatível com as efetivas necessidades, de modo a viabilizar 

o regular exaurimento dos processos fiscais-tributários, consoante previsão constitucional, quando for o caso; 
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4 – estabelecer contato e parceria com os municípios da respectiva região, a fim de viabilizar a criação, quando for o caso, de 

Consórcio Intermunicipal de Tributos, que atuará no segundo grau de jurisdição, para solução de litígios decorrentes da aplicação 

das respectivas leis tributárias municipais; 

5 – fiscalizar e emitir as devidas notificações fiscais, fazendo constar, sempre que possível, os dados e termos adequados à 

identificação das condutas praticadas passíveis de serem tipificadas como delito contra a ordem tributária, tal como previstas, 

especialmente, nos artigos 1º a 3º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990; 

6 – enviar mensalmente, até o 15ª dia do mês subsequente, à 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e 

Econômica, por via impressa ou eletrônica, a relação das notificações fiscais expedidas pelo Município no período, contendo a 

descrição sucinta das infrações, o nome das pessoas jurídicas ou físicas envolvidas e suas respectivas as inscrições no cadastro 

municipal, o valor e a situação atual do crédito, destacando se houve parcelamento, reclamação, pagamento, inscrição em dívida 

ativa ou se encontra pendente; 

7 – manter informada a 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica acerca da legislação 

tributária municipal e suas alterações, quando houver; 

8 – encaminhar à 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica, quando solicitadas, cópias 

autenticadas das notificações fiscais e dos documentos que lhe deram sustentação, quando se tratar de conduta que possa 

configurar crime contra a ordem tributária; 

9 – comprometer-se em preservar a documentação original e em remeter cópia dos documentos que embasaram as notificações 

fiscais, a fim de que possam ser apresentados como prova nas ações penais que vierem a ser intentadas pelo Ministério Público; 

10 – atender, no prazo estabelecido, as solicitações do Ministério Público concernentes às ações fiscais que se fizerem necessárias; 

11 – disponibilizar o acesso ao banco de dados informatizado da fazenda municipal, relacionados aos tributos municipais, 

especialmente no que diz respeito às notificações fiscais expedidas, parcelamentos deferidos, trâmite das reclamações interpostas, 

situação dos créditos tributários, entre outros dados passíveis de compartilhamento; 

12. a criação, implementação ou manutenção de uma estrutura de Procuradoria Jurídica própria, com cargos efetivos 

necessários ao trabalho, bem como, de modo semelhante, dos serviços de Controle Interno no âmbito municipal. 

CLÁUSULA TERCEIRA – ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

Compete ao Ministério Público do Estado do Maranhão, por intermédio de seus órgãos de execução competentes: 

1 – proporcionar, por meio do CAOP-ProAd (Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade 

Administrativa), da 4ª Promotoria Regional da Ordem Tributária e da Promotoria de Justiça local com atribuição específica, 

atendimento ao município, fornecendo, nos limites de suas possibilidades legais e operacionais, informações no sentido de 

viabilizar a consecução dos objetivos previstos no presente Termo; 

2 – dar a necessária atenção e apoio institucional, nos procedimentos e ações conjuntas o objeto do presente Termo de Cooperação 

Técnica, inclusive quando da eventual ocorrência de condutas e interferências indevidas nas ações fiscais efetuadas do município; 

3 – receber, por meio de seus órgãos, informações e documentos que possam subsidiar a instrução dos feitos de sua atribuição, 

dando-lhe o devido encaminhamento legal. 

4 – participar, sempre que possível e viável, de reuniões promovidas pelo município, que tenham por objetivo tratar de assuntos 

concernentes à ordem tributária municipal; 

5 – prestar apoio técnico e operacional, quando solicitado previamente, às operações que tenham por objetivo apurar crimes contra 

a ordem tributária praticados por contribuintes sediados nos municípios. 

CLÁUSULA QUARTA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

Todos os órgãos signatários do presente Termo de Cooperação devem observar, quando da troca de informações, as cautelas 

destinadas à preservação do sigilo imposto pelo art. 198, do Código Tributário Nacional e, no que couber, pelo art. 116, da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990.  

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA E DURAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

O presente Termo de Cooperação Técnica entrará em vigor na data de sua assinatura e será ratificado com a publicação no Diário 

Oficial Eletrônico do Ministério Público e no órgão oficial de publicação dos atos do município, e terá validade por 5 (cinco) anos, 

podendo ser prorrogado de comum acordo pelas partes signatárias. 

CLÁUSULA SEXTA – FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Timon(MA), para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos resultantes deste Termo. 

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições pactuadas, firmam o presente em cinco vias de igual teor e forma para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem. 

Timon/MA, 11 de junho de 2019. 

 

DR. LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador Geral de Justiça 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

DR. GIOVANNI PAPINI CAVALCANTI MOREIRA 

Promotor de Justiça 
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4ª Promotoria de Justiça Regional 

 

LUCIANO FERREIRA DE SOUSA 

Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de TIMON 

 

TESTEMUNHAS: 

_________________________ 

Nome 

CPF n.  

_________________________ 

Nome 

CPF 

 

 
VITÓRIA DO MEARIM 

 
PORTARIA No 008/2019 – PJVM 

 

A Promotora de Justiça Titular desta Comarca de Vitória do Mearim, Dra. Karina Freitas Chaves, no uso de suas atribuições legais 

e em conformidade com o disposto nos artigos 127 caput, 129 inciso III da Constituição Federal, art. 98, inciso III da Constituição 

do Estado do Maranhão, no artigo 26, inciso I da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), no art. 26, inciso V, 

da Lei Complementar Estadual no 013/91 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Maranhão), no art. 8o, § 1o da Lei no 

7.347/85(Lei da Ação civil Púbica) e 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 127 da Constituição Federal, “O Ministério Público é instituição permanente, essencial 

à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO o teor do art. 37 da Constituição da República que prevê que a administração pública direta, indireta e 

fundacional pautar-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, incluindo-se a 

transparência; 

CONSIDERANDO ser dever do Ministério Público a apuração de qualquer ilícito previsto pela lei de Improbidade Administrativa; 

CONSIDERANDO a expedição de Decreto n.º 205, de 11 de abril de 2019, do Município de Vitória do Mearim/MA que declarou 

situação de emergência no município; 

RESOLVE instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 717-045/2019, com o objetivo de acompanhar os procedimentos 

licitatórios dispensados com fundamento na Situação de Emergência decretada, que sejam adotadas as seguintes providências: 

1. Nomeio para funcionar como secretário destes autos o Técnico Ministerial Bruno Duarte Santos Pestana, matrícula n.º 1071835; 

2. Autue-se, registrando no SIMP; 

3. Afixe-se cópia da presente Portaria no átrio da Sede desta Promotoria de Justiça; 

4. Envie cópia da presente portaria à Biblioteca da PGJMA para publicação no diário oficial e ao CAOP da Probidade 

Administrativa para conhecimento; 

5. Junte-se aos autos documentos relativos ao objeto do presente procedimento; 

6. Cumpra-se. 

Vitória do Mearim/MA, 05 de junho de 2019. 

 

KARINA FREITAS CHAVES 

Promotora de Justiça 

 

 

PORTARIA No 009/2019 – PJVM 

 

A Promotora de Justiça Titular desta Comarca de Vitória do Mearim, Dra. Karina Freitas Chaves, no uso de suas atribuições legais 

e em conformidade com o disposto nos artigos 127 caput, 129 inciso III da Constituição Federal, art. 98, inciso III da Constituição 

do Estado do Maranhão, no artigo 26, inciso I da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), no art. 26, inciso V, 

da Lei Complementar Estadual no 013/91 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Maranhão), no art. 8o, § 1o da Lei no 

7.347/85(Lei da Ação civil Púbica) e 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 127 da Constituição Federal, “O Ministério Público é instituição permanente, essencial 

à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis”; 
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CONSIDERANDO o teor do art. 37 da Constituição da República que prevê que a administração pública direta, indireta e 

fundacional pautar-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, incluindo-se a 

transparência; 

CONSIDERANDO ser dever do Ministério Público a apuração de qualquer ilícito previsto pela lei de Improbidade Administrativa; 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato e 002/2018 e a Notícia de Fato 013/2017, ambos com trâmite nesta Promotoria de Justiça 

que apuram a suposta prática de nepotismo pela então Prefeita Municipal de Vitória do Mearim/MA; 

RESOLVE converter a notícia de fato 002/2018 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 485-045/2019, com o objetivo de 

apurar suposta prática de nepotismo por parte da atual prefeita Municipal de Vitória do Mearim/MA, que sejam adotadas as 

seguintes providências: 

1. Nomeio para funcionar como secretário destes autos o Técnico Ministerial Bruno Duarte Santos Pestana, matrícula n.º 1071835; 

2. Autue-se, registrando no SIMP; 

3. Afixe-se cópia da presente Portaria no átrio da Sede desta Promotoria de Justiça; 

4. Envie cópia da presente portaria à Biblioteca da PGJMA para publicação no diário oficial e ao CAOP da Probidade 

Administrativa para conhecimento; 

5. Junte-se aos autos a Notícia de Fato nº 013/2017 PJVM; 

6. Cumpra-se. 

Vitória do Mearim/MA, 10 de junho de 2019. 

 

KARINA FREITAS CHAVES 

Promotora de Justiça 

 

 


		2019-06-13T11:20:59-0300




