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TURMAS MINISTERIAIS / PROCURADORIAS DE JUSTIÇA / PROCURADORES (AS) DE JUSTIÇA/– DIVISÃO 

(conforme Anexo da Resolução Nº 37/2016 –CPMP) 
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MINISTERIAIS 

Nº PROCURADORES(AS) / PROCURADORIAS DE JUSTIÇA 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

 
Procuradoria Geral de Justiça 

 

ATOS 

 

 

ATO-GAB/PGJ – 1492021 ( relativo ao Processo 43502021 ) 

Código de validação: 5353F7D007 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 127, 

§ 2.º da Constituição Federal, art. 94, § 2.º da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto no Edital de Remoção nº 572021,  

R E S O L V E : 

HOMOLOGAR o resultado final, Anexo I, do 3º Concurso de Remoção para os Servidores Estáveis do Quadro de Apoio Técnico-

Administrativo do Ministério Público do ano de 2021, objeto do Edital nº 572021, e os dados classificatórios dos candidatos inscritos 

no referido concurso, Anexo II, tendo em vista o que consta do Processo nº 43502021. 

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

 

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 

Procurador-Geral de Justiça 

 

CONCURSO DE REMOÇÃO DE SERVIDORES 

ANEXO I DO ATO Nº xxx/2021-GPGJ 
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CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

Cargo: Técnico Ministerial: Área: ADMINISTRATIVA 

 

 

 

CLASSIF MATRÍCULA SERVIDOR 

LOTAÇÃO 

ATUAL PARA 

DATA DE 

EXERCÍCIO 

- - - - ARARI - 

- - - - BARREIRINHAS - 

- - - - LORETO - 

- - - - MIRINZAL - 

- - - - RIACHÃO - 

01 1070073 
DENNYS CHARLLES SILVA 

MENDONÇA 
SANTA RITA SÃO LUÍS 19/01/2007 

- - - - SANTA INÊS - 

- - - - SANTA INÊS - 

- - - - SANTA LUZIA - 

- - - - 
SANTA 

QUITÉRIA 
- 

- - - - 
SÃO DOMINGOS 

DO AZEITÃO 
- 

- - - - 
SÃO JOÃO 

BATISTA 
- 

- - - - 
SÃO PEDRO DA 

ÁGUA BRANCA 
- 
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Cargo: Técnico Ministerial – Área: EXECUÇÃO DE MANDADOS 

Classif Matrícula SERVIDOR Lotação Atual PARA 

Data de 

Exercício 

- - - - 
CÂNDIDO 

MENDES 
- 

- - - - 
GOVERNADOR 

NUNES FREIRE 
- 

01 1071420 ÁLVARO BANDEIRA DE ARAÚJO 
MONTES 

ALTOS 

ITINGA DO 

MARANHÃO 
22/01/2014 

- - - - 
SÃO DOMINGOS 

DO AZEITÃO 
 

 

Cargo: Técnico Ministerial – Área: INFORMÁTICA  

Classif Matrícula SERVIDOR Lotação Atual PARA 

Data de 

Exercício 

- - - - SANTA INÊS - 

 

CONCURSO DE REMOÇÃO DE SERVIDORES 

ANEXO II DO ATO Nº xxx/2021-GPGJ 

CLASSIFICAÇÃO GERAL POR COMARCA 

 

✓ Cargo: Técnico Ministerial: Área: ADMINISTRATIVA 

ARARI 

CLASSIF MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO 

ATUAL 

EXERCÍCI

O 

CLASSIF 

CONCURS

O 

- - - - - - 

BARREIRINHAS 

CLASSIF MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO 

ATUAL 

EXERCÍCI

O 

CLASSIF 

CONCURS

O 

- - - - - - 

LORETO 

CLASSIF MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO 

ATUAL 

EXERCÍCI

O 

CLASSIF 

CONCURS

O 

- - - - - - 

MIRINZAL 

CLASSIF MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO 

ATUAL 

EXERCÍCI

O 

CLASSIF 

CONCURS

O 

- - - - - - 

RIACHÃO 
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CLASSIF MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO 

ATUAL 

EXERCÍCI

O 

CLASSIF 

CONCURS

O 

- - - - - - 

SÃO LUÍS 

CLASSIF MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO 

ATUAL 

EXERCÍCI

O 

CLASSIF 

CONCURS

O 

01 

 

1070073 DENNYS CHARLLES SILVA MENDONÇA SANTA RITA 19/01/2007 - 

02 1069350 LEILLANY RAFAELE AIRES TRAVASSOS 

ALVES 

MATINHA 05/02/2007 - 

03 1070192 SÉRGIO HENRIQUE FERREIRA DA 

SILVA 

SÃO JOSÉ DE 

RIBAMAR 

01/11/2007 - 

04 1071448 ERICKSON FILLIPPHE MARQUES 

MENEZES 

SANTO ANTÔNIO 

DOS LOPES 

22/01/2014 39 

05 1071457 FÁBIO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO CANTANHEDE 22/01/2014 349 

06 1071433 GILCÊNIO JUVENAL DE LIMA JÚNIOR ITAPECURU-

MIRIM 

22/01/2014 353 

07 1071516 TAMILA GARCIA DA SILVA BEQUIMÃO 07/04/2014 - 

08 1072982 CONCEIÇÃO DE MARIA SANTANA DE 

OLIVEIRA FILHA 

MARACAÇUMÉ 26/09/2017 - 

09 1072985 LEANDRO NAIVA TINOCO CAROLINA 05/10/2017 - 

10 1073020 SARA RAVENA CAMELO COELHO BACURI 27/11/2017 - 

SANTA INÊS 

CLASSIF MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO 

ATUAL 

EXERCÍCI

O 

CLASSIF 

CONCURS

O 

- - - - - - 

- - - - - - 

SANTA LUZIA 

CLASSIF MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO 

ATUAL 

EXERCÍCI

O 

CLASSIF 

CONCURS

O 

- - - - - - 

SANTA QUITÉRIA 

CLASSIF MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO 

ATUAL 

EXERCÍCI

O 

CLASSIF 

CONCURS

O 

- - - - - - 
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SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 

- - - - - - 

SÃO JOÃO BATISTA 

- - - - - - 

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA 

- - - - - - 

 

✓ Cargo: Técnico Ministerial – Área: EXECUÇÃO DE MANDADOS 

CÂNDIDO MENDES 

CLASSIF MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO 

ATUAL 

EXERCÍCI

O 

CLASSIF 

CONCURS

O 

- - - - - - 

GOVERNADOR NUNES FREIRE 

CLASSIF MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO 

ATUAL 

EXERCÍCI

O 

CLASSIF 

CONCURS

O 

- - - - - - 

ITINGA DO MARANHÃO 

CLASSIF MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO 

ATUAL 

EXERCÍCI

O 

CLASSIF 

CONCURS

O 

01 1071420 ÁLVARO BANDEIRA DE ARAÚJO MONTES ALTOS 22/01/2014 - 

SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 

CLASSIF MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO 

ATUAL 

EXERCÍCI

O 

CLASSIF 

CONCURS

O 

- - - - - - 

 

 

✓ Cargo: Técnico Ministerial – Área: INFORMÁTICA 

 

SANTA INÊS 

CLASSIF MATRÍCULA SERVIDOR LOTAÇÃO 

ATUAL 

EXERCÍCI

O 

CLASSIF 

CONCURS

O 

- - - - - - 

 

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 

Procurador-Geral de Justiça 
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ATO-GAB/PGJ – 1502021 ( relativo ao Processo 52302021 ) 

Código de validação: 397A32C643 

 

 O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, com base no art.127, § 2.º da Constituição Federal, 

art.94, § 2.º da Constituição Estadual, tendo em vista a indicação do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, fundamentada 

no art. 85, § 1.ºda Lei Complementar n.º 013/91 de 25 de outubro de 1991, 

R E S O L V E: 

 Remover, a pedido, segundo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MILHOMEM, 

titular da Promotoria de Justiça da Comarca de São João dos Patos, de entrância inicial, para a Promotoria de Justiça da Comarca de 

Dom Pedro, de igual entrância, vaga em decorrência da promoção do Promotor de Justiça Denys Lima Rego, tendo em vista o que 

consta do Processo n.º 5230/2021. 

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

 

assinado eletronicamente em 16/06/2021 às 13:28 hrs (*) 

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

Conselho Superior 

 

EDITAL 

 

EDITAL Nº 05/2021 

Proc n.º 6978/2021 (Digidoc) 

 

O Procurador-Geral de Justiça, na qualidade de Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, faz saber aos Promotores de 

Justiça de Entrância Inicial, que se encontra vaga a Promotoria de Justiça da Comarca de São João Batista, podendo os interessados 

se inscreverem para remoção, no prazo de 03 (três) dias a contar da publicação deste edital, observado o disposto no art. 85, da LC 

nº 013/1991 c/c art. 41 e ss, do RICSMP, após o que será divulgada a relação de inscritos pela secretaria do Conselho, para que os 

interessados, no prazo de 48 horas (quarenta e oito) dessa divulgação, ofereçam impugnações e reclamações. 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, EM SÃO LUÍS, 16 DE JUNHO DE 2021. 

 

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 
Comissão Permanente de Licitação 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 

 

A Procuradoria-Geral de Justiça comunica que realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma 

eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, regida pelas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, do Decreto nº 10.024/2019, da Lei 

Complementar n° 123/2006, do Ato Regulamentar nº 01/2020 - GPGJ deste Órgão Ministerial e, de outras normas aplicáveis ao 

objeto deste certame, objetivando a contratação de empresa para realização de serviços de recuperação/readaptação e manutenção 

preventiva/corretiva do Sistema de Combate a Incêndio e da Subestação do prédio sede das Promotorias de Justiça de Imperatriz/Ma, 

conforme o Termo de Referência (Anexo I), Projeto Básico de Arquitetura e Projetos Complementares (Anexos do Anexo I), e ainda, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.. A abertura da sessão pública está marcada para 

o dia 02 de julho de 2021, às 10h (dez horas), horário de Brasília-DF. Obtenção do Edital e recebimento das Propostas no endereço 

eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. (UASG: 925129). O edital e seus anexos poderão ser consultados no prédio sede da 

Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís, Maranhão. Informações: site: 

www.mpma.mp.br e nos telefones: (98) 3219-1645 e 3219-1766, das 8h às 13h. 

São Luís-MA, 16 de junho de 2021. 
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JOÃO CARLOS A. DE CARVALHO 

Pregoeiro Oficial 

CPL/PGJ-MA 

 

 

EXTRATO 

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2021 

 

PROCESSO N°: 2663/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 – SRP – CPL/PGJ.  

OBJETO: Constituição de Registro de Preços para a contratação eventual e futura de empresa especializada na prestação de serviços 

de planejamento, organização, coordenação, execução e acompanhamento dos eventos da Procuradoria-Geral de Justiça em todo o 

Estado do Maranhão, incluindo a prestação dos serviços de alimentação, material de decoração e infraestrutura, serviços de recursos 

humanos e recursos audiovisuais, papelaria e impressos, conforme especificado no grupo 1 do Termo de Referência, Anexo I do 

Edital do Pregão nº 20/2021, que é parte integrante desta Ata, bem como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

1 Alimentação 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1 Coquetel Pessoa 3.000 R$ 28,00  R$ 84.000,00  

2 Refeição (almoço ou jantar); Pessoa 1.500 R$ 35,00  R$ 52.500,00  

3 Coquetel com Refeição com Espaço Físico; Pessoa 1.500 R$ 42,00  R$ 63.000,00  

4 Coffee-break Pessoa 9.000 R$ 17,90  R$ 161.100,00  

5 Refeição (Tipo Quentinha) Pessoa 1000 R$ 12,00  R$ 12.000,00  

6 C Coffee-break 2 Pessoa 9.000 R$ 10,00  R$ 90.000,00  

7 Kit lanche Pessoa 5.000 R$ 9,00  R$ 45.000,00  

8 Água Mineral (500ml) Unidade 4.000 R$ 1,00  R$ 4.000,00  

9 Bebedouro (Garrafão de 20l) Unidade 50 R$ 10,00  R$ 500,00  

10 Café Unidade 80 R$ 10,00  R$ 800,00  

11 Bolo Doce/Salgado Kg 300 R$ 40,00  R$ 12.000,00  

Total ( Alimentação ) R$ 524.900,00 

 

2 Material de Decoração e infraestrutura: 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

12 Arranjo para mesa Plenária. Unidade 75 R$ 140,00  R$ 10.500,00  

13 Arranjo floral (coluna) Unidade 30 R$ 40,00  R$ 1.200,00  
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14 Arranjo floral (centro de mesa) Unidade 150 R$ 30,00  R$ 4.500,00  

15 Cadeiras Unidade 700 R$ 4,00  R$ 2.800,00  

16 Decoração de eventos Evento 50 R$ 400,00  R$ 20.000,00  

17 Coroa de Flores (fúnebre) Unidade 60 R$ 340,00  R$ 20.400,00  

18 Estrutura em boxtruss (Grid) Metro linear 100 R$ 30,00  R$ 3.000,00  

19 Montagem de cobertura(Tenda) Unidade 20 R$ 400,00  R$ 8.000,00  

20 Tribuna(púlpito) Unidade 50 R$ 10,00  R$ 500,00  

21 Tablado Metro Quadrado 100 R$ 30,00  R$ 3.000,00  

22 Suporte para banner Unidade 80 R$ 10,00  R$ 800,00  

23 Toalha de Mesa Unidade 200 R$ 4,00  R$ 800,00  

24 Cadeira de Plástico; Unidade 800 R$ 0,80  R$ 640,00  

25 Mesa de Plástico; Unidade 300 R$ 0,70  R$ 210,00  

26 Tapete Unidade 50 R$ 10,00  R$ 500,00  

27 Bandeiras Unidade 60 R$ 10,00  R$ 600,00  

28 Mastros Unidade 30 R$ 10,00  R$ 300,00  

Total ( Material de Decoração e infraestrutura ) R$ 77.750,00 

 

 

3 Serviços e Recursos Humanos 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

29 Mestre de cerimônia Turno 100 R$ 380,00  R$ 38.000,00 

30 Coordenador de Eventos Turno 60 R$ 100,00  R$ 6.000,00  

31 Recepcionista de eventos Turno 400 R$ 140,00  R$ 56.000,00  

32 “DJ” - Discotecagem de eventos Turno 15 R$ 200,00  R$ 3.000,00  

33 Musico/Cantor para eventos; Turno 150 R$ 250,00  R$ 37.500,00  
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34 Intérprete de Libras Hora 450 R$ 220,00  R$ 99.000,00  

35 Serviço de entrega de convites e 

correspondências 

Und 3.000 
R$ 1,00  R$ 3.000,00  

36 Pessoal de Apoio Turno 60 R$ 60,00  R$ 3.600,00  

37 Garçom Turno 150 R$ 80,00  R$ 12.000,00  

Total ( Serviços e Recursos Humanos ) R$ 258.100,00 

 

4 Recursos Audiovisuais 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

38 Sistema de Sonorização até 100 pessoas Turno 100 R$ 100,00  R$ 10.000,00  

39 Sistema de Sonorização até 200 pessoas Turno 50 R$ 150,00  R$ 7.500,00  

40 Sistema de Sonorização até 800 pessoas Turno 40 R$ 200,00  R$ 8.000,00  

38 TV e DVD Turno 25 R$ 50,00  R$ 1.250,00  

39 Data-show e Telão. Turno 150 R$ 100,00  R$ 15.000,00  

Total ( Recursos Audiovisuais ) R$ 41.750,00 

 

5 Papelaria e Impressos 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

43 Pasta tipo conferência Unidade 500 R$ 22,00  R$ 11.000,00  

44 Bolsa Ecológica Unidade 1000 R$ 9,00  R$ 9.000,00  

45 Canetas Personalizadas Cento 30 R$ 100,00  R$ 3.000,00  

46 Caixa de Papel Personalizada Unidade 180 R$ 20,00  R$ 3.600,00  

47 Kit Regional Unidade 250 R$ 42,00  R$ 10.500,00  

48 Placa de Homenagem Unidade 60 R$ 40,00  R$ 2.400,00  

49 Placa tipo Troféu de homenagem Unidade 60 R$ 50,00  R$ 3.000,00  

Total ( Papelaria e Impressos ) R$ 42.500,00 

 

VALOR TOTAL DA ARP: R$ 945.000,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS). 
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VALOR GLOBAL: R$ 945.000,00 (novecentos e quarenta e cinco mil reais). 

Mediante Sistema de Registro de Preços, de acordo com as especificações constantes do Anexo I do Termo de Referência, e proposta 

de preços apresentada no Pregão Eletrônico n° 20/2021. PRAZO: 12 (doze) meses, com eficácia legal após a sua publicação na 

Imprensa Oficial. Contratante: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, representada pelo Diretor-Geral: JÚLIO CÉSAR 

GUIMARÃES. CONTRATADA: VITÓRIA SERVIÇOS GERAIS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ Nº 17.465.579/0001-

60. Representada pela Sra: SHELIJANE SEVERIANO DE CARVALHO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis Federais nº. 

10.520/2002 e nº 8.666/1993, do Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.892/2013, dos Atos Regulamentares nº 11/2014 – GPGJ e 

nº 01/2020 - GPGJ deste Órgão Ministerial, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e, demais normativos legais 

aplicáveis à espécie. 

São Luís-MA, 16 de junho de 2021. 

 

JOÃO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO 

Pregoeiro Oficial 

CPL/PGJMA 

 

 

Promotorias de Justiça das Comarcas do Interior 

 
BARRA DO CORDA 

 

PORTARIA-2ªPJBCO - 152021 

Código de validação: 5A96EEE08A 

PORTARIA 

 

OBJETO: Apurar a distribuição, em caráter excepcional, os gêneros alimentícios no ano de 2021, adquiridos com recursos do PNAE 

diretamente aos pais ou responsáveis dos alunos das escolas públicas, durante o período de suspensão das aulas da educação básica 

de Jenipapo dos Vieiras/MA. 

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

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei Orgânica do Ministério Público (lei 8.625/93), sem 

prejuízo das demais disposições legais pertinentes, e ainda: 

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

individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a edição da Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID 19) que foi declarado como pandemia, 

pela Organização Mundial da Saúde; 

CONSIDERANDO os Decretos do Governo do Estado do Maranhão com medidas preventivas e de controle, referentes à declaração 

de situação de emergência em saúde pública no Estado do Maranhão em razão de surto de doença respiratória – Novo Coronavírus 

(2019-nCOV); 

CONSIDERANDO as edições de Decretos do município de Jenipapo dos Vieiras que suspendem as aulas nas escolas públicas e 

particulares; 

CONSIDERANDO os recursos provenientes do FNDE-PNAE que garante aos estudantes o acesso à alimentação durante o período 

de suspensão das aulas, neste momento causado pela pandemia da COVID-19, autorizando os Municípios a distribuir, em caráter 

excepcional, os gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE diretamente aos pais ou responsáveis dos alunos das escolas 

públicas, durante o período de suspensão das aulas da educação básica; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, 

de forma continuada, políticas públicas ou instituição, de acordo com o artigo 8º incisos I, II e IV, da Resolução nº 174/2017; 

RESOLVE instaurar procedimento administrativo stricto sensu para apurar a distribuição, em caráter excepcional, os gêneros 

alimentícios no ano de 2021, adquiridos com recursos do PNAE diretamente aos pais ou responsáveis dos alunos das escolas públicas, 

durante o período de suspensão das aulas da educação básica 

DESIGNAR, Allan de Sousa Araújo, Agente Administrativo, Mat. 1072973, mediante compromisso, para secretariar o Procedimento 

podendo, de acordo com a necessidade, ser substituído por outros servidores deste órgão de execução, que deverá tomar as 

providências de praxe, e ainda à: 

1) A autuação e registro em sistema próprio de controle como PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO; 

2) Remessa à Biblioteca da Procuradoria-Geral de Justiça, da portaria de instauração deste Procedimento Administrativo para 

publicação no Diário Eletrônico; 

3) Oficie-se a Secretaria Municipal de educação, informando sobre a instauração do Procedimento, remetendo-lhe cópia da Portaria, 

bem como seja solicitados documentos comprobatórios, de aplicação de valores, lista de beneficiados junto a Registros Fotográficos 
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e itinerários das ações de readequação de recursos da Merenda Escolar, que vem sendo realizada por essa secretaria, em cumprimento 

as resoluções e atos normativos. 

Publique - se. Diligencie-se. Cumpra-se. 

Barra do Corda – MA,10 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 11/06/2021 às 11:29 hrs (*) 

PAULA GAMA CORTEZ RAMOS 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 

 

 

PORTARIA-2ªPJBCO - 162021 

Código de validação: 6BD192C7BA 

PORTARIA  

 

OBJETO: Apurar a distribuição, em caráter excepcional, os gêneros alimentícios no ano de 2021, adquiridos com recursos do PNAE 

diretamente aos pais ou responsáveis dos alunos das escolas públicas, durante o período de suspensão das aulas da educação básica 

de Barra dom Corda/MA. 

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

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei Orgânica do Ministério Público (lei 8.625/93), sem 

prejuízo das demais disposições legais pertinentes, e ainda: 

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

individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a edição da Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID 19) que foi declarado como pandemia, 

pela Organização Mundial da Saúde; 

CONSIDERANDO os Decretos do Governo do Estado do Maranhão com medidas preventivas e de controle, referentes à declaração 

de situação de emergência em saúde pública no Estado do Maranhão em razão de surto de doença respiratória – Novo Coronavírus 

(2019-nCOV); 

CONSIDERANDO as edições  de Decretos do município de Barra do Corda/MA que suspendem as aulas nas escolas públicas e 

particulares; 

CONSIDERANDO os recursos provenientes do FNDE-PNAE que garante aos estudantes o acesso à alimentação durante o período 

de suspensão das aulas, neste momento causado pela pandemia da COVID-19, autorizando, os Municípios a distribuir, em caráter 

excepcional, os gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE diretamente aos pais ou responsáveis dos alunos das escolas 

públicas, durante o período de suspensão das aulas da educação básica; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade- fim destinado a acompanhar e fiscalizar, 

de forma continuada, politicas públicas ou instituição, de acordo com o artigo 8º incisos I, II e IV, da Resolução nº 174/2017; 

RESOLVE instaurar procedimento administrativo stricto sensu para apurar a distribuição, em caráter excepcional, os gêneros 

alimentícios no ano de 2021, adquiridos com recursos do PNAE diretamente aos pais ou responsáveis dos alunos das escolas públicas, 

durante o período de suspensão das aulas da educação básica; 

DESIGNAR, Allan de Sousa Araujo, Agente Administrativo, Mat. 1072973, mediante compromisso, para secretariar o Procedimento 

podendo, de acordo com a necessidade, ser substituído por outros servidores deste órgão de execução, que deverá tomar as 

providências de praxe, e ainda à: 

1) A autuação e registro em sistema próprio de controle como PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO; 

2) Remessa à Biblioteca da Procuradoria-Geral de Justiça, da portaria de instauração deste Procedimento Administrativo para 

publicação no Diário Eletrônico; 

3) Oficie-se a Secretaria Municipal de educação, informando sobre a instauração do Procedimento, remetendo-lhe cópia da Portaria, 

bem como seja solicitados documentos comprobatórios, de aplicação de valores, lista de beneficiados junto a Registros Fotográficos 

e itinerários das ações de readequação de recursos da Merenda Escolar, que vem sendo realizada por essa secretaria, em cumprimento 

as resoluções e atos normativos. 

Publique - se. Diligencie-se. Cumpra-se. 

Barra do Corda – MA,10 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 11/06/2021 às 11:56 hrs (*) 

PAULA GAMA CORTEZ RAMOS 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 
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PORTARIA-2ªPJBCO - 172021 

Código de validação: 00B210C9B9 

PORTARIA 

 

OBJETO: Apurar a distribuição, em caráter excepcional, os gêneros alimentícios no ano de 2021, adquiridos com recursos do PNAE 

diretamente aos pais ou responsáveis dos alunos das escolas públicas, durante o período de suspensão das aulas da educação básica 

de Fernando Falcão/MA. 

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

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei Orgânica do Ministério Público (lei 8.625/93), sem 

prejuízo das demais disposições legais pertinentes, e ainda: 

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

individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a edição da Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID 19) que foi declarado como pandemia, 

pela Organização Mundial da Saúde; 

CONSIDERANDO os Decretos do Governo do Estado do Maranhão com medidas preventivas e de controle, referentes à declaração 

de situação de emergência em saúde pública no Estado do Maranhão em razão de surto de doença respiratória – Novo Coronavírus 

(2019-nCOV); 

CONSIDERANDO as edições de Decretos do município de Fernando Falcão/MA que suspendem as aulas nas escolas públicas e 

particulares; 

CONSIDERANDO os recursos provenientes do FNDE-PNAE que garante aos estudantes o acesso à alimentação durante o período 

de suspensão das aulas, neste momento causado pela pandemia da COVID-19, autorizando, os Municípios a distribuir, em caráter 

excepcional, os gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE diretamente aos pais ou responsáveis dos alunos das escolas 

públicas, durante o período de suspensão das aulas da educação básica; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, 

de forma continuada, políticas públicas ou instituição, de acordo com o artigo 8º incisos I, II e IV, da Resolução nº 174/2017; 

RESOLVE instaurar procedimento administrativo stricto sensu para apurar a distribuição, em caráter excepcional, os gêneros 

alimentícios no ano de 2021, adquiridos com recursos do PNAE diretamente aos pais ou responsáveis dos alunos das escolas públicas, 

durante o período de suspensão das aulas da educação básica; 

DESIGNAR, Allan de Sousa Araujo, Agente Administrativo, Mat. 1072973, mediante compromisso, para secretariar o Procedimento 

podendo, de acordo com a necessidade, ser substituído por outros servidores deste órgão de execução, que deverá tomar as 

providências de praxe, e ainda à: 

1) A autuação e registro em sistema próprio de controle como PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO; 

2) Remessa à Biblioteca da Procuradoria-Geral de Justiça, da portaria de instauração deste Procedimento Administrativo para 

publicação no Diário Eletrônico; 

3) Oficie-se a Secretaria Municipal de Educação, informando sobre a instauração do Procedimento, remetendo-lhe cópia da Portaria, 

bem como seja solicitados documentos comprobatórios, de aplicação de valores, lista de beneficiados junto a Registros Fotográficos 

e itinerários das ações de readequação de recursos da Merenda Escolar, que vem sendo realizada por essa secretaria, em cumprimento 

as resoluções e atos normativos. 

Publique - se. Diligencie-se. Cumpra-se. 

conclusos. 

Barra do Corda – MA,10 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 11/06/2021 às 11:57 hrs (*) 

PAULA GAMA CORTEZ RAMOS 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 

 

 

CAROLINA 

 

PORTARIA-PJCAR - 22021 

Código de validação: BCF7788CA4 

REFERENTE AO SIMP nº. 000481/012/2019 

 

OBJETO: CONVERSÃO DA NOTÍCIA DE FATO SIMP Nº 000481-012/2019 EM PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO 

ADMINISTRATIVO STRICTO SENSU. 
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MARCO TÚLIO RODRIGUES LOPES, Promotor de Justiça Titular da Comarca de Carolina-MA, usando das atribuições que lhe 

confere o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e o art. 26, inciso I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 

8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes, 

CONSIDERANDO a tramitação de investigações perpetradas até a presente data na denúncia recebida via OUVIDORIA na NF 

481/012/2019, bem como a necessidade de acompanhar melhor APURAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES 

RELACIONADAS a todos os pontos presentes nesse pedido de providências; 

CONSIDERANDO a tramitação de investigações perpetradas até a presente data na denúncia recebida via OUVIDORIA na NF 

481/012/2019, bem como a necessidade de acompanhar melhor as situações envolvendo o que no pedido restou consignado, a 

exemplo de: “Denúncia/Representação Anônima da Sociedade Civil Organizada de Carolina. Trata, em suma, conforme documento 

em anexo de Irregularidades na Gestão Municipal acerca de: - Portal da Transparência; - Contratações no Programa Transporte 

Escolar; - Contratações Assessoria Contábil e Jurídica; - Cargos em Comissão; - Descaso com o funcionalismo público municipal; - 

Propaganda e Autopromoção do Prefeito; - Diárias. Vem requerer ao MPEMA a instauração de Inquérito Civil Público a fim de apurar 

as irregularidades. Ainda, que proceda aos demais atos que entender necessários a resguardar o patrimônio público municipal e o 

erário, bem como a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade flagrantemente feridos pelos 

aos do Prefeito do Município de Carolina-MA e devidamente comprovados na presente denúncia”; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pela fiscalização de atos que possam configurar crimes e / ou 

improbidade administrativa, inclusive sendo este serviço de fiscalização uma atuação de natureza eminentemente relevante para o 

resguardo de direitos e punição de atos ilícitos; 

CONSIDERANDO os documentos encartados nos autos que tratam de denúncias referentes à eventuais ilicitudes e improbidades 

município de Carolina-MA; 

CONSIDERANDO a superação do prazo de existência máximo da notícia de 000481-012/2019; 

CONSIDERANDO tudo que consta na antiga notícia de fato 000481-012/2019; 

RESOLVE 

DETERMINAR a conversão da notícia de fato 000481-012/2019; em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO STRICTO SENSU 

/ ACOMPANHAMENTO, para o regular acompanhamento da matéria versada, ou seja, eventuais IRREGULARIDADES 

RELACIONADAS à Gestão Municipal acerca de Portal da Transparência, Contratações no Programa Transporte Escolar, 

Contratações Assessoria Contábil e Jurídica, Cargos em Comissão, Descaso com o funcionalismo público municipal, Propaganda e 

Autopromoção do Prefeito, etc, devendo o setor administrativo desta Promotoria de Justiça registrar a presente portaria em livro 

próprio E NO SISTEMA SIMP, autuá-la, afixá-la em local de costume e encaminhá-la para publicação, registrando as informações 

abaixo na capa dos autos, conforme RESOLUÇÃO Nº 22/2014 – CPMP: 

Por fim, DETERMINO 

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

b) seja afixada cópia desta Portaria no átrio/mural desta Promotoria de Justiça pelo prazo de 15 (quinze) dias; 

c) a autuação do presente procedimento como Procedimento Administrativo, instaurado por meio da presente Portaria, ficando, desde 

já nomeado Leandro Tinoco – Técnico, para atuar como secretário e, numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas, devendo 

proceder na forma disciplinada nas normas do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Maranhão e ato Conjunto da PGJ 

e CGMP de registro cronológico; 

d) Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público. 

Carolina-MA, quarta-feira, 12 de maio de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 13/05/2021 às 19:46 hrs (*) 

MARCO TULIO RODRIGUES LOPES 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

CEDRAL 

 

PORTARIA-PJCED - 12021 

Código de validação: F6D24EF7A9 

PORTARIA-PJCED - 12021 

Ref. ao SIMP: 000102-025/2021 

 

OBJETO: Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar as medidas adotadas pelo Município de Cedral/MA quanto à 

criação de sítio eletrônico oficial (DIÁRIO ELETRÔNICO) e efetiva publicação dos atos oficiais do município, em obediência ao 
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comando do inciso IX, art. 147 da CEMA e princípios constitucionais da Administração Pública, em especial, os de legalidade, 

publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF/88). 

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 3º, incisos I e III, 30, inciso III, 127, 

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

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 e das disposições da Lei nº 7.347/85; 

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

a publicidade, a eficiência e a impessoalidade; 

CONSIDERANDO que deve o Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública assegurados na Constituição Federal, promovendo medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que compete ao MINISTÉRIO PÚBLICO instaurar Procedimento Preparatório para a proteção do patrimônio 

público, social e, ainda, de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que o art. 147, inciso IX, da Constituição do Estado do Maranhão, dispõe, expressamente, que “Compete ao 

Município: [...]; IX – publicar no sítio eletrônico oficial do ente municipal, as leis, decretos, editais ou outros atos administrativos 

cuja publicidade seja condição de eficácia, sem prejuízo de afixação em lugar visível ao povo; (modificado pela Emenda à 

Constituição nº 081, de 23/04/2019); 

CONSIDERANDO que a Administração Pública Municipal, em obediência aos princípios da legalidade, da publicidade, da eficiência, 

da economicidade e da transparência pública, deve publicar os seus atos oficiais em sítio eletrônico oficial do Município; 

CONSIDERANDO que, em coerência com os princípios constitucionais, o art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93 prevê, 

expressamente, a definição de imprensa oficial como “veículo oficial de divulgação da Administração Pública, sendo para a União o 

Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas leis”; 

CONSIDERANDO que a antiga Lei de licitações (Lei nº 8.666/93) previa a divulgação em jornal de grande circulação para 

determinados atos ali especificados e que tal norma foi vetada na nova Lei nº 14.133/2021, com a justificativa de que “a determinação 

de publicação de contratações públicas e de editais de licitação em jornal de grande circulação contraria o interesse público por ser 

uma medida desnecessária e antieconômica, tendo em vista que a divulgação em sítio eletrônico oficial atende ao princípio 

constitucional da publicidade”; 

CONSIDERANDO que, compete à lei do ente federado indicar a forma de publicidade dos seus atos, atento ao princípio da simetria, 

bem como aos princípios constitucionais da Administração Pública; 

CONSIDERANDO que a publicação dos atos normativos constitui condição de sua eficácia, e a finalidade dessa publicação é tornar 

exigível seu cumprimento, obrigatória a sua observância, presumindo-se, inarredavelmente, que todos os conhecem e que deles não 

poderão se escusar sob a alegação de ignorância; 

CONSIDERANDO que não se pode ignorar que a disseminação generalizada do avanço dos meios eletrônicos tem sido instrumento 

de aprimoramento da gestão pública, além de sua pacífica e unânime aceitação pelos órgãos de controle estatais, internos e externos, 

assim como sociais, em conformidade com as disposições legais relativas à transparência pública (Lei de Acesso à Informação – 

LAI); 

CONSIDERANDO que existe uma diversidade de leis que tratam da informatização das publicações dos atos oficiais, dentre as quais, 

a Lei nº 10.520/2002, o art. 48 da LC nº 101/2000, a Lei nº 12.547/2011, a Lei nº 13.979/2020, Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de 

Licitações e Contratações Públicas), dentre outras; 

CONSIDERANDO que a determinação da LRF sobre a publicação de informações em meios eletrônicos de amplo acesso ao público, 

impôs aos municípios brasileiros o ingresso em um novo patamar de aplicação do princípio da publicidade, o qual, na atualidade, se 

direciona para a utilização de meios eletrônicos que possibilitem amplo acesso às informações públicas, além de eficiência e 

economia; 

CONSIDERANDO que, nesse contexto de necessidade de racionalização de gastos, especialmente no momento mundial em que 

vivemos, e, em consonância com o disposto no artigo 37, caput, Constituição Federal, os princípios da publicidade e da eficiência 

são de observância obrigatória pelos entes públicos e, portanto, devem orientar a conduta de seus administradores, sendo que a adoção 

de sítio eletrônico oficial para a publicação e divulgação dos atos administrativos e normativos passa a ser imprescindível pelos 

municípios, inclusive condição de eficácia desses atos, determinada pelo inciso IX do art. 147 da CEMA; 

CONSIDERANDO que a obrigatoriedade de publicação de tais atos em sítio eletrônico oficial do município não exclui a 

obrigatoriedade de observância das demais normas relativas à transparência pública; 

CONSIDERANDO que a ausência de publicação dos atos administrativos causa sua inexistência jurídica e, consequente, ausência 

de eficácia enquanto não publicado; 

CONSIDERANDO que a desobediência ao fiel cumprimento de lei pode ser caracterizada como ato de improbidade administrativa; 
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RESOLVE: 

INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 1/2021-PJCED com a finalidade de acompanhar as medidas adotadas pelo 

Município de Cedral/MA quanto à instituição e regulamentação do sítio eletrônico oficial (diário eletrônico), bem como a efetiva 

publicação dos atos oficiais do município, no referido sítio eletrônico, em obediência ao comando do inciso IX, art. 147 da CEMA e 

princípios constitucionais da Administração Pública, em especial, os de legalidade, publicidade e eficiência, (art. 37, caput, da CF/88) 

determinando, para tanto, a realização das seguintes diligências: 

1. Ficam designados como secretários do feito os servidores, Davison Costa e Silva, Elson Pereira Dias e Mirian Ribeiro Costa, sem 

necessidade de lavratura de termo de compromisso, em face da natureza dos cargos que ocupam; 

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

a) Remeta-se cópia desta Portaria para para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Maranhão – 

DEMP-MA; 

b) Afixação desta Portaria no quadro de avisos desta Promotoria; 

c) Expeça-se Recomendação ao Sr. Prefeito Municipal, para que sejam adotadas as medidas necessárias para a efetiva publicidade 

dos atos oficiais  do município em sítio eletrônico oficial, com resposta no prazo máximo de 10 (dez dias); 

d) Encaminhem-se cópias desta Portaria e da Recomendação, em anexo, ao Prefeito do Município e ao Presidente da Câmara 

Municipal, para ciência do feito, prestigiando-se os princípios democrático e da publicidade; 

Após o cumprimento das diligências preliminares e recebidas as devidas respostas, voltem-me conclusos os autos. 

Publique-se e cumpra-se. 

Cedral/MA, 14 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 14/06/2021 às 15:48 hrs (*) 

LINDA LUZ MATOS CARVALHO 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 

 

 

PORTARIA-PJCED - 22021 

Código de validação: 3EE0387787 

PORTARIA-PJCED - 22021 

Ref. ao SIMP: 000103-025/2021 

 

OBJETO: Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar as medidas adotadas pelo Município de Porto Rico do 

Maranhão/MA quanto à criação de sítio eletrônico oficial (DIÁRIO ELETRÔNICO) e efetiva publicação dos atos oficiais do 

município, em obediência ao comando do inciso IX, art. 147 da CEMA e princípios constitucionais da Administração Pública, em 

especial, os de legalidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF/88). 

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 3º, incisos I e III, 30, inciso III, 127, caput, 129, inciso 

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

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 e das disposições da Lei nº 7.347/85; 

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

a publicidade, a eficiência e a impessoalidade; 

CONSIDERANDO que deve o Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública assegurados na Constituição Federal, promovendo medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que compete ao MINISTÉRIO PÚBLICO instaurar Procedimento Preparatório para a proteção do patrimônio 

público, social e, ainda, de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que o art. 147, inciso IX, da Constituição do Estado do Maranhão, dispõe, expressamente, que “Compete ao 

Município: [...]; IX – publicar no sítio eletrônico oficial do ente municipal, as leis, decretos, editais ou outros atos administrativos 

cuja publicidade seja condição de eficácia, sem prejuízo de afixação em lugar visível ao povo; (modificado pela Emenda à 

Constituição nº 081, de 23/04/2019); 

CONSIDERANDO que a Administração Pública Municipal, em obediência aos princípios da legalidade, da publicidade, da eficiência, 

da economicidade e da transparência pública, deve publicar os seus atos oficiais em sítio eletrônico oficial do Município; 
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CONSIDERANDO que, em coerência com os princípios constitucionais, o art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93 prevê, 

expressamente, a definição de imprensa oficial como “veículo oficial de divulgação da Administração Pública, sendo para a União o 

Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas leis”; 

CONSIDERANDO que a antiga Lei de licitações (Lei nº 8.666/93) previa a divulgação em jornal de grande circulação para 

determinados atos ali especificados e que tal norma foi vetada na nova Lei nº 14.133/2021, com a justificativa de que “a determinação 

de publicação de contratações públicas e de editais de licitação em jornal de grande circulação contraria o interesse público por ser 

uma medida desnecessária e antieconômica, tendo em vista que a divulgação em sítio eletrônico oficial atende ao princípio 

constitucional da publicidade”; 

CONSIDERANDO que, compete à lei do ente federado indicar a forma de publicidade dos seus atos, atento ao princípio da simetria, 

bem como aos princípios constitucionais da Administração Pública; 

CONSIDERANDO que a publicação dos atos normativos constitui condição de sua eficácia, e a finalidade dessa publicação é tornar 

exigível seu cumprimento, obrigatória a sua observância, presumindo-se, inarredavelmente, que todos os conhecem e que deles não 

poderão se escusar sob a alegação de ignorância; 

CONSIDERANDO que não se pode ignorar que a disseminação generalizada do avanço dos meios eletrônicos tem sido instrumento 

de aprimoramento da gestão pública, além de sua pacífica e unânime aceitação pelos órgãos de controle estatais, internos e externos, 

assim como sociais, em conformidade com as disposições legais relativas à transparência pública (Lei de Acesso à Informação – 

LAI); 

CONSIDERANDO que existe uma diversidade de leis que tratam da informatização das publicações dos atos oficiais, dentre as quais, 

a Lei nº 10.520/2002, o art. 48 da LC nº 101/2000, a Lei nº 12.547/2011, a Lei nº 13.979/2020, Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de 

Licitações e Contratações Públicas), dentre outras; 

CONSIDERANDO que a determinação da LRF sobre a publicação de informações em meios eletrônicos de amplo acesso ao público, 

impôs aos municípios brasileiros o ingresso em um novo patamar de aplicação do princípio da publicidade, o qual, na atualidade, se 

direciona para a utilização de meios eletrônicos que possibilitem amplo acesso às informações públicas, além de eficiência e 

economia; 

CONSIDERANDO que, nesse contexto de necessidade de racionalização de gastos, especialmente no momento mundial em que 

vivemos, e, em consonância com o disposto no artigo 37, caput, Constituição Federal, os princípios da publicidade e da eficiência 

são de observância obrigatória pelos entes públicos e, portanto, devem orientar a conduta de seus administradores, sendo que a adoção 

de sítio eletrônico oficial para a publicação e divulgação dos atos administrativos e normativos passa a ser imprescindível pelos 

municípios, inclusive condição de eficácia desses atos, determinada pelo inciso IX do art. 147 da CEMA; 

CONSIDERANDO que a obrigatoriedade de publicação de tais atos em sítio eletrônico oficial do município não exclui a 

obrigatoriedade de observância das demais normas relativas à transparência pública; 

CONSIDERANDO que a ausência de publicação dos atos administrativos causa sua inexistência jurídica e, consequente, ausência 

de eficácia enquanto não publicado; 

CONSIDERANDO que a desobediência ao fiel cumprimento de lei pode ser caracterizada como ato de improbidade administrativa; 

RESOLVE: 

INSTAURAR o Procedimento Administrativo nº 2/2021-PJCED com a finalidade de acompanhar as medidas adotadas pelo 

Município de Porto Rico do Maranhãol/MA quanto à instituição e regulamentação do sítio eletrônico oficial (diário eletrônico), bem 

como a efetiva publicação dos atos oficiais do município, no referido sítio eletrônico, em obediência ao comando do inciso IX, art. 

147 da CEMA e princípios constitucionais da Administração Pública, em especial, os de legalidade, publicidade e eficiência, (art. 37, 

caput, da CF/88) determinando, para tanto, a realização das seguintes diligências: 

1. Ficam designados como secretários do feito os servidores, Davison Costa e Silva, Elson Pereira Dias e Mirian Ribeiro Costa, sem 

necessidade de lavratura de termo de compromisso, em face da natureza dos cargos que ocupam; 

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

a) Remeta-se cópia desta Portaria para para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Maranhão – 

DEMP-MA; 

b) Afixação desta Portaria no quadro de avisos desta Promotoria; 

c) Expeça-se Recomendação ao Sr. Prefeito Municipal, para que sejam adotadas as medidas necessárias para a efetiva publicidade 

dos atos oficiais  do município em sítio eletrônico oficial, com resposta no prazo máximo de 10 (dez dias); 

d) Encaminhem-se cópias desta Portaria e da Recomendação, em anexo, ao Prefeito do Município e ao Presidente da Câmara 

Municipal, para ciência do feito, prestigiando-se os princípios democrático e da publicidade; 

Após o cumprimento das diligências preliminares e recebidas as devidas respostas, voltem-me conclusos os autos. 

Publique-se e cumpra-se. 

Cedral/MA, 14 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 14/06/2021 às 15:54 hrs (*) 

LINDA LUZ MATOS CARVALHO 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 
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REC-PJCED - 72021 

Código de validação: C786CFCFDB 

 

Vinculada ao Protocolo SIMP: 000102-025/2021 OBJETO: RECOMENDA AO MUNICÍPIO DE CEDRAL/MA QUE INSTITUA, 

POR LEI, SEU SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL (DIÁRIOS ELETRÔNICOS) E PASSE A UTILIZÁ-LOS PARA AS 

PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO AO ART. 147, IX, DA CEMA E PRINCÍPIOS 

DA LEGALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA (ART. 37 DA CF/88). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, com fundamento no 

artigo 27, § único, inciso IV, da Lei n.º 8.625/93; art. 6°, inciso XX da Lei Complementar Federal n° 75/93; 

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

administrativa, nos termos dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição da República; artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da 

Lei n.º 8.625/93; e artigo 26, §1º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.º 13/91; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e 

bens cuja defesa lhe cabe promover; 

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública, dentre outros, a legalidade, a impessoalidade, a 

moralidade, a publicidade e a eficiência; 

CONSIDERANDO que o art. 147, inciso IX, da Constituição do Estado do Maranhão, dispõe expressamente que “ Compete ao 

Município: [...]; IX – publicar no sítio eletrônico oficial do ente municipal, as leis, decretos, editais ou outros atos administrativos 

cuja publicidade seja condição de eficácia, sem prejuízo de afixação em lugar visível ao povo; (modificado pela Emenda à 

Constituição nº 081, de 23/04/2019); 

CONSIDERANDO que, segundo a lição de Hely Lopes Meirelles1, incumbe ao prefeito dar publicidade não só às leis municipais, 

mas a todos os atos oficiais do município de interesse dos munícipes, tais como decretos, portarias, resoluções, despachos que 

contenham disposições de caráter externo, bem como o orçamento, as tabelas de tributos, os lançamentos de cada exercício e, 

mensalmente, o balancete da receita e da despesa e a relação dos pagamentos efetuados; 

CONSIDERANDO que, em consonância com os princípios constitucionais da Administração Pública, o art. 6º, inciso XIII, da Lei 

nº 8.666/93 prevê, expressamente, a definição de imprensa oficial como “veículo oficial de divulgação da Administração Pública, 

sendo para a União o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas 

leis”; 

CONSIDERANDO que compete à lei do ente federado indicar a forma de publicidade dos seus atos, atento ao princípio da simetria, 

bem como aos princípios constitucionais da Administração Pública; 

CONSIDERANDO, também, que as novas tecnologias e o aumento dos atos administrativos dependentes de veiculação têm 

provocado alterações na sistemática de suas publicações e que os bancos de dados abertos à consulta pública, devidamente 

autorizados em lei, vêm ganhando espaço, cumprindo importante papel, também, relativamente à economia para os cofres públicos; 

CONSIDERANDO que a publicação dos atos normativos constitui condição de sua eficácia e que a finalidade dessa publicação é 

tornar exigível seu cumprimento, obrigatória a sua observância, presumindo-se, inarredavelmente, que todos os conhecem e que deles 

não poderão se escusar sob a alegação de ignorância; 

CONSIDERANDO que é de amplo conhecimento que a Administração Pública, em todos os níveis da Federação, há muito 

disciplinou a realização de alguns dos procedimentos licitatórios por meios eletrônicos, com total segurança e incomparáveis ganhos, 

em todos os níveis, inclusive financeiros; 

CONSIDERANDO que o § único do art. 154 do CPC, incluído pela Lei Federal nº 11.280/06, representa uma total reformulação dos 

paradigmas operantes no âmbito do Processo Civil, rompendo com a tradição impressa das publicações judiciárias, que a partir de 

então, podem ser publicadas em meio eletrônico, como vem sendo e se tornando regra, inclusive; 

CONSIDERANDO que existe uma diversidade de leis que tratam da informatização das publicações dos atos oficiais, dentre as quais, 

a Lei 10.520/2002, o art. 48 da LC nº 101/2000, a Lei nº 12.547/2011, a Lei nº 13.979/2020, Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de 

Licitações e Contratações Públicas), dentre outras; 

CONSIDERANDO que a Lei 10.520/2002, em seu art. 4º, determina que a publicação do aviso de licitação, independentemente do 

seu valor, deve ser feita no diário oficial do respectivo ente; 

CONSIDERANDO que o art. 48 da Lei Complementar nº. 101/00, que considera o meio eletrônico como um instrumento de 

transparência da gestão fiscal, determina a “ liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público”, destacando a 

urgência da instituição, pelos municípios, de diário oficial eletrônico, tanto para a publicação dos atos destacados nas normas citadas, 

quanto de todos os atos de natureza comum, cuja publicidade não encontra forma específica prescrita em Lei; 

CONSIDERANDO que a determinação contida na LRF sobre a publicação de informações em meios eletrônicos de amplo acesso 

ao público, impôs aos municípios brasileiros o ingresso em um novo patamar de aplicação do princípio da publicidade, o qual, na 
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atualidade, se direciona para a utilização de meios eletrônicos que possibilitem amplo acesso às informações públicas, além de 

eficiência e economia; 

CONSIDERANDO, ainda, que a recente Lei n° 13.979/2020, cujos artigos acrescentados pela MP n° 926, de 20/03/2020, sobre 

licitação dispensável, no período de emergência em saúde pública, determinou que todas as contratações ou aquisições nela tratadas 

devem ser disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), além das informações previstas 

na LAI (Lei nº 12.547/2011); 

CONSIDERANDO que o acesso à informação eletrônica não traz facilidades apenas ao cidadão de modo geral, mas também à 

imprensa, aos órgãos de fiscalização, às associações, às organizações não-governamentais e a várias outras estruturas coletivas pelas 

quais a população, de forma articulada, exerce o saudável controle e fiscalização da condução da coisa pública; 

CONSIDERANDO que, nos planos econômico e ambiental, são inquestionáveis as vantagens da publicação de atos oficiais por meio 

eletrônico, pois, além de garantir amplo e livre acesso por parte da sociedade, o poder público economiza recursos e materiais 

(notadamente, papel) que seriam utilizados para a tiragem de diários oficiais que, muitas vezes, sequer são lidos; 

CONSIDERANDO que, nesse contexto de necessidade de racionalização de gastos, em especial neste momento mundial em que 

vivemos, e em consonância com o disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, os princípios da legalidade, publicidade e 

eficiência são de observância obrigatória pelos entes públicos; 

CONSIDERANDO que os Tribunais de Contas, enquanto órgãos de controle externo da gestão de recursos públicos, diante das novas 

tecnologias e do incremento de dinamismo e complexidade da atividade administrativa com as alterações na sistemática de publicação 

dos atos, têm emitido, há algum tempo, posicionamentos no sentido de que, na atualidade, os meios eletrônicos oficiais de publicação 

ganham espaço, devidamente autorizados em lei, cumprindo importante papel quanto à economia para a administração pública, além 

de ser medida que corrobora com a evolução tecnológica vivenciada no mundo; 

CONSIDERANDO que os Tribunais de Contas têm entendimento firmado de que, instituído meio de publicação oficial, os atos de 

natureza comum, ou seja, aqueles cuja publicidade não encontra forma específica, prescrita em lei, poderão ser todos consignados 

no diário oficial eletrônico do ente; 

CONSIDERANDO que é assegurado, constitucionalmente, aos municípios se auto-organizarem administrativamente (CF, art.18), 

podendo instituir imprensa oficial, para a publicação de seus atos oficiais, desde que haja prévia disposição em lei ordinária municipal 

específica; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 12.527, de novembro de 2011 (LAI), que obriga os entes e órgãos da administração direta 

dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, Judiciário e do Ministério Público, assim como as autarquias, as 

fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a garantir o livre acesso à informação, inclusive por meio da internet; 

CONSIDERANDO que o art. 17, §2º da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos - NLLC), prevê que as licitações 

previstas no rito procedimental comum (art. 29), concorrência e pregão, serão realizadas, em regra, na forma eletrônica; 

CONSIDERANDO que o art. 94 da NLLC determinou que a divulgação dos contratos, ali previstos, serão feitas no Portal Nacional 

de Contratações Públicas (PNCP), sendo tal publicação condição de eficácia dos mesmos; 

CONSIDERANDO que a antiga Lei de licitações (Lei nº 8.666/93) previa a divulgação em jornal de grande circulação para 

determinados atos ali especificados e que tal norma foi vetada na nova Lei nº 14.133/2021, com a justificativa de que “ a determinação 

de publicação de contratações públicas e de editais de licitação em jornal de grande circulação contraria o interesse público por ser 

uma medida desnecessária e antieconômica, tendo em vista que a divulgação em sítio eletrônico oficial atende ao princípio 

constitucional da publicidade”; 

CONSIDERANDO que o art. 175 da NLLC dispõe que, sem prejuízo do disposto no art. 174 da Lei (PNCP), os entes federativos 

poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas contratações; 

CONSIDERANDO que o art. 176 da NLLC prevê para os municípios de até 20.000 (vinte mil) habitantes o prazo de até seis anos 

da data da publicação da Lei para se ajustarem e cumprirem as regras que descreve nos incisos, incluindo, as regras relativas à 

divulgação em sítio eletrônico oficial, fazendo referência ao Portal Nacional de Compras Públicas; 

CONSIDERANDO que o inciso I do parágrafo único do art. 176 da NLLC determina que, enquanto os municípios incluídos na regra, 

acima citada, não adotarem o PNCP, deverão: “ I – publicar, em diário oficial, as informações que esta Lei exige que sejam divulgadas 

em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato”; 

CONSIDERANDO, também, as disposições da Lei n.º 11.419, de dezembro de 2006, que autoriza os Tribunais a criarem Diário de 

Justiça Eletrônico para publicação de seus atos judiciais e administrativos (art. 4°), sem prejuízo da aplicação de outras normas 

especiais; 

CONSIDERANDO que a relação entre publicação e novas tecnologias tem sido imprescindível à Administração Pública, a qual deve 

se adaptar e incrementar seus serviços, na medida em que servem ao aprimoramento da efetividade do princípio constitucional da 

publicidade e transparência, com economia para os cofres públicos e abertura de acesso a um número crescente de interessados 

através dos bancos de dados oficiais; 

CONSIDERANDO que, em tempos de globalização, era da informação e da comunicação, em que as distâncias foram encurtadas 

por veículos como o telefone e a internet, não mais se justifica que alguns municípios, por mais subdesenvolvidos que sejam, se 
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recusem e resistam à publicação das leis e demais atos expedidos pela Administração Pública local em sítio eletrônico oficial do ente 

público, ainda mais com a determinação expressa do inciso IX do art. 

147 da CEMA; 

CONSIDERANDO que não se pode ignorar que a disseminação generalizada do avanço dos meios eletrônicos tem sido instrumento 

de aprimoramento da gestão pública, além de sua pacífica e unânime aceitação pelos órgãos de controle estatais, internos e externos, 

assim como sociais, em conformidade com as disposições legais relativas à transparência pública (Lei de Acesso à Informação – 

LAI); 

CONSIDERANDO que a segurança dos dados em meio eletrônico, assim como a sua disponibilização permanente e preservação são 

exigências inarredáveis, para cujo atendimento a tecnologia atual fornece todos os recursos necessários, tornando-se, portanto, uma 

imposição à Administração Pública zelar pelo seu atendimento; 

CONSIDERANDO que a Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, a 

fim de garantir autenticidade, integridade e validade jurídica dos documentos em forma eletrônica, como se darão as aplicações de 

suporte e as habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 14.063/2020 veio regulamentar o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, 

em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde, bem como dispõe sobre licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos, 

além de alterações das Leis nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e da Medida Provisória nº 

2.200-2, de 24 de agosto de 2001, a fim de resguardar a segurança necessária e imprescindível no processo de transmissão de dados 

eletrônicos; 

CONSIDERANDO que, não havendo condições financeiras ou tecnológicas no município para instituir sítio eletrônico oficial para 

publicação de seus atos oficiais, nos termos dos arts. 147, IX da CEMA e 37 da CF, poderão os municípios se reunirem para adoção 

de diário comum dos municípios ou aderirem ao já existente da FAMEM - Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, que 

disponibiliza instrumento de publicação eletrônica diária, com certificação digital, conforme exigência da Medida Provisória n.º 

2.200-2, de agosto de 2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para dar publicidade aos atos dos 

municípios filiados; 

CONSIDERANDO que já existe um acolhimento expressivo da ferramenta supracitada por vários municípios maranhenses e que, 

em recente levantamento, realizado pela FAMEM, foi informado que, atualmente, mais de 80 (oitenta) municípios maranhenses já 

aderiram ao Diário Eletrônico dos Municípios, instituído e administrado pela FAMEM e mais de 100 (cem) deles possuem diário 

eletrônico próprio, instituído por lei municipal; 

CONSIDERANDO que pode constituir ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, caput (desobediência aos princípios 

constitucionais da administração pública) e incisos II (retardar indevidamente ato de ofício) e IV, (negar publicidade aos atos oficiais 

sob sua responsabilidade), da Lei nº 8.429/91; 

CONSIDERANDO que os atos oficiais, que não forem publicados em sítio eletrônico oficial do município, não serão considerados 

existentes e nem eficazes, sendo a consequência de tais fatos jurídicos de responsabilidade dos destinatários desta Recomendação; 

CONSIDERANDO, finalmente, que a Recomendação Ministerial é instrumento de advertência, que serve para fixar o elemento 

subjetivo do destinatário e evitar, se possível, o acionamento do Poder Judiciário, para fins de cumprimento da lei, no que pertine ao 

dever da administração pública de zelar pelo interesse público; 

RESOLVE: 

RECOMENDAR ao Município de Cedral/MA, na pessoa do Exmo Prefeito Municipal, a adoção das providências abaixo 

relacionadas: 

a) Que informe a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 dias, se existe sítio eletrônico oficial e/ou diário oficial eletrônico no 

município, qual a lei que o instituiu, bem como o ato normativo que o regulamenta, encaminhando a esta Promotoria de Justiça as 

respectivas cópias; 

b) Caso não exista sítio eletrônico oficial no município, informe qual tem sido o meio utilizado para dar publicidade aos atos do 

município e a lei que o disciplina; 

c) Institua, por meio de lei municipal, sítio eletrônico oficial do ente, a fim de dar ampla publicidade aos atos oficiais do município, 

em cumprimento ao inciso IX do art. 147 da Constituição do Estado do MA – CEMA, bem como aos princípios constitucionais 

previstos no art. 37, caput, da CF/88, além de diversas previsões legais, tais como, Leis nºs 14.133/2021 (NLLC), LC 101/2000 (art. 

48), 8.666/1993 (art. 6º), 10.520/2002, 12.547/2011, 13.979/2020, 

dentre outras, sem prejuízo das publicações nos portais de transparência, de afixação em local visível ao povo ou publicação em 

outros meios previstos em lei; 

d) Observe os termos da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, 

a fim de garantir autenticidade, integridade e validade jurídica dos documentos em forma eletrônica, as aplicações de suporte e as 

habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras; 

e) Observe a Lei nº 14.063/2020, que regulamenta o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, a fim de 

resguardar a segurança necessária e imprescindível no processo de transmissão de dados eletrônicos; 
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f) Garanta, através de ferramenta de marcação de hora, que após a disponibilização e publicação dos Diários Oficiais, estes não 

sofram qualquer tipo de modificação ou supressão, devendo as eventuais retificações serem feitas em publicação posterior, 

respeitando, assim, a autenticidade e integridade das informações, nos termos do art. 8.º, § 3.º, V, da LAI); 

g) Observe a legislação específica quanto à obrigatoriedade de publicação de determinados atos da administração pública, 

necessariamente, por outros meios de divulgação (DOE, DOU, Portal Nacional de Contratações Públicas, dentre outros); 

h) Garanta que as informações disponibilizadas eletronicamente no diário sejam passíveis de busca automatizada de conteúdo no 

arquivo, conforme preceitua o artigo 8.º, § 3.º, inciso III, da Lei 12.527/2011 (LAI); 

i) Designe setor e servidores públicos municipais, previamente cadastrados, que ficarão responsáveis pelas publicações eletrônicas 

nos diários; 

Fixa-se o prazo de 10 (dez) dias para que preste a esta Promotoria de Justiça informações sobre o acatamento da presente 

Recomendação ou da apresentação de razões escritas para não acatá-la. 

Remeta-se, para conhecimento, à Câmara Municipal de Cedral/MA com requerimento de leitura em plenário. 

Remeta-se, para fins de conhecimento, ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. 

Afixe-se no quadro de avisos da sede da Promotoria de Justiça desta Comarca. 

Cedral/MA, 14 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 14/06/2021 às 16:04 hrs (*) 

LINDA LUZ MATOS CARVALHO 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 

 

 

REC-PJCED - 82021 

Código de validação: F6927DF01C 

Vinculada ao Protocolo SIMP: 000103-025/2021 

 

OBJETO: RECOMENDA AO MUNICÍPIO DE PORTO RICO DO MARANHÃO/MA QUE INSTITUA, POR LEI, SEU SÍTIO 

ELETRÔNICO OFICIAL (DIÁRIOS ELETRÔNICOS) E PASSE A UTILIZÁ-LOS PARA AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS 

OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO AO ART. 147, IX, DA CEMA E PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, 

PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA (ART. 37 DA CF/88). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, com fundamento no 

artigo 27, § único, inciso IV, da Lei n.º 8.625/93; art. 6°, inciso XX da Lei Complementar Federal n° 75/93; 

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

administrativa, nos termos dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição da República; artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da 

Lei n.º 8.625/93; e artigo 26, §1º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.º 13/91; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e 

bens cuja defesa lhe cabe promover; 

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública, dentre outros, a legalidade, a impessoalidade, a 

moralidade, a publicidade e a eficiência; 

CONSIDERANDO que o art. 147, inciso IX, da Constituição do Estado do Maranhão, dispõe expressamente que “ Compete ao 

Município: [...]; IX – publicar no sítio eletrônico oficial do ente municipal, as leis, decretos, editais ou outros atos administrativos 

cuja publicidade seja condição de eficácia, sem prejuízo de afixação em lugar visível ao povo; (modificado pela Emenda à 

Constituição nº 081, de 23/04/2019); 

CONSIDERANDO que, segundo a lição de Hely Lopes Meirelles1, incumbe ao prefeito dar publicidade não só às leis municipais, 

mas a todos os atos oficiais do município de interesse dos munícipes, tais como decretos, portarias, resoluções, despachos que 

contenham disposições de caráter externo, bem como o orçamento, as tabelas de tributos, os lançamentos de cada exercício e, 

mensalmente, o balancete da receita e da despesa e a relação dos pagamentos efetuados; 

CONSIDERANDO que, em consonância com os princípios constitucionais da Administração Pública, o art. 6º, inciso XIII, da Lei 

nº 8.666/93 prevê, expressamente, a definição de imprensa oficial como “veículo oficial de divulgação da Administração Pública, 

sendo para a União o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas 

leis”; 

CONSIDERANDO que compete à lei do ente federado indicar a forma de publicidade dos seus atos, atento ao princípio da simetria, 

bem como aos princípios constitucionais da Administração Pública; 

CONSIDERANDO, também, que as novas tecnologias e o aumento dos atos administrativos dependentes de veiculação têm 

provocado alterações na sistemática de suas publicações e que os bancos de dados abertos à consulta pública, devidamente 

autorizados em lei, vêm ganhando espaço, cumprindo importante papel, também, relativamente à economia para os cofres públicos; 
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CONSIDERANDO que a publicação dos atos normativos constitui condição de sua eficácia e que a finalidade dessa publicação é 

tornar exigível seu cumprimento, obrigatória a sua observância, presumindo-se, inarredavelmente, que todos os conhecem e que deles 

não poderão se escusar sob a alegação de ignorância; 

CONSIDERANDO que é de amplo conhecimento que a Administração Pública, em todos os níveis da Federação, há muito 

disciplinou a realização de alguns dos procedimentos licitatórios por meios eletrônicos, com total segurança e incomparáveis ganhos, 

em todos os níveis, inclusive financeiros; 

CONSIDERANDO que o § único do art. 154 do CPC, incluído pela Lei Federal nº 11.280/06, representa uma total reformulação dos 

paradigmas operantes no âmbito do Processo Civil, rompendo com a tradição impressa das publicações judiciárias, que a partir de 

então, podem ser publicadas em meio eletrônico, como vem sendo e se tornando regra, inclusive; 

CONSIDERANDO que existe uma diversidade de leis que tratam da informatização das publicações dos atos oficiais, dentre as quais, 

a Lei 10.520/2002, o art. 48 da LC nº 101/2000, a Lei nº 12.547/2011, a Lei nº 13.979/2020, Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de 

Licitações e Contratações Públicas), dentre outras; 

CONSIDERANDO que a Lei 10.520/2002, em seu art. 4º, determina que a publicação do aviso de licitação, independentemente do 

seu valor, deve ser feita no diário oficial do respectivo ente; 

CONSIDERANDO que o art. 48 da Lei Complementar nº. 101/00, que considera o meio eletrônico como um instrumento de 

transparência da gestão fiscal, determina a “ liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público”, destacando a 

urgência da instituição, pelos municípios, de diário oficial eletrônico, tanto para a publicação dos atos destacados nas normas citadas, 

quanto de todos os atos de natureza comum, cuja publicidade não encontra forma específica prescrita em Lei; 

CONSIDERANDO que a determinação contida na LRF sobre a publicação de informações em meios eletrônicos de amplo acesso 

ao público, impôs aos municípios brasileiros o ingresso em um novo patamar de aplicação do princípio da publicidade, o qual, na 

atualidade, se direciona para a utilização de meios eletrônicos que possibilitem amplo acesso às informações públicas, além de 

eficiência e economia; 

CONSIDERANDO, ainda, que a recente Lei n° 13.979/2020, cujos artigos acrescentados pela MP n° 926, de 20/03/2020, sobre 

licitação dispensável, no período de emergência em saúde pública, determinou que todas as contratações ou aquisições nela tratadas 

devem ser disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), além das informações previstas 

na LAI (Lei nº 12.547/2011); 

CONSIDERANDO que o acesso à informação eletrônica não traz facilidades apenas ao cidadão de modo geral, mas também à 

imprensa, aos órgãos de fiscalização, às associações, às organizações não-governamentais e a várias outras estruturas coletivas pelas 

quais a população, de forma articulada, exerce o saudável controle e fiscalização da condução da coisa pública; 

CONSIDERANDO que, nos planos econômico e ambiental, são inquestionáveis as vantagens da publicação de atos oficiais por meio 

eletrônico, pois, além de garantir amplo e livre acesso por parte da sociedade, o poder público economiza recursos e materiais 

(notadamente, papel) que seriam utilizados para a tiragem de diários oficiais que, muitas vezes, sequer são lidos; 

CONSIDERANDO que, nesse contexto de necessidade de racionalização de gastos, em especial neste momento mundial em que 

vivemos, e em consonância com o disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, os princípios da legalidade, publicidade e 

eficiência são de observância obrigatória pelos entes públicos; 

CONSIDERANDO que os Tribunais de Contas, enquanto órgãos de controle externo da gestão de recursos públicos, diante das novas 

tecnologias e do incremento de dinamismo e complexidade da atividade administrativa com as alterações na sistemática de publicação 

dos atos, têm emitido, há algum tempo, posicionamentos no sentido de que, na atualidade, os meios eletrônicos oficiais de publicação 

ganham espaço, devidamente autorizados em lei, cumprindo importante papel quanto à economia para a administração pública, além 

de ser medida que corrobora com a evolução tecnológica vivenciada no mundo; 

CONSIDERANDO que os Tribunais de Contas têm entendimento firmado de que, instituído meio de publicação oficial, os atos de 

natureza comum, ou seja, aqueles cuja publicidade não encontra forma específica, prescrita em lei, poderão ser todos consignados 

no diário oficial eletrônico do ente; 

CONSIDERANDO que é assegurado, constitucionalmente, aos municípios se auto-organizarem administrativamente (CF, art.18), 

podendo instituir imprensa oficial, para a publicação de seus atos oficiais, desde que haja prévia disposição em lei ordinária municipal 

específica; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 12.527, de novembro de 2011 (LAI), que obriga os entes e órgãos da administração direta 

dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, Judiciário e do Ministério Público, assim como as autarquias, as 

fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a garantir o livre acesso à informação, inclusive por meio da internet; 

CONSIDERANDO que o art. 17, §2º da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos - NLLC), prevê que as licitações 

previstas no rito procedimental comum (art. 29), concorrência e pregão, serão realizadas, em regra, na forma eletrônica; 

CONSIDERANDO que o art. 94 da NLLC determinou que a divulgação dos contratos, ali previstos, serão feitas no Portal Nacional 

de Contratações Públicas (PNCP), sendo tal publicação condição de eficácia dos mesmos; 

CONSIDERANDO que a antiga Lei de licitações (Lei nº 8.666/93) previa a divulgação em jornal de grande circulação para 

determinados atos ali especificados e que tal norma foi vetada na nova Lei nº 14.133/2021, com a justificativa de que “ a determinação 
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de publicação de contratações públicas e de editais de licitação em jornal de grande circulação contraria o interesse público por ser 

uma medida desnecessária e antieconômica, tendo em vista que a divulgação em sítio eletrônico oficial atende ao princípio 

constitucional da publicidade”; 

CONSIDERANDO que o art. 175 da NLLC dispõe que, sem prejuízo do disposto no art. 174 da Lei (PNCP), os entes federativos 

poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas contratações; 

CONSIDERANDO que o art. 176 da NLLC prevê para os municípios de até 20.000 (vinte mil) habitantes o prazo de até seis anos 

da data da publicação da Lei para se ajustarem e cumprirem as regras que descreve nos incisos, incluindo, as regras relativas à 

divulgação em sítio eletrônico oficial, fazendo referência ao Portal Nacional de Compras Públicas; 

CONSIDERANDO que o inciso I do parágrafo único do art. 176 da NLLC determina que, enquanto os municípios incluídos na regra, 

acima citada, não adotarem o PNCP, deverão: “ I – publicar, em diário oficial, as informações que esta Lei exige que sejam divulgadas 

em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato”; 

CONSIDERANDO, também, as disposições da Lei n.º 11.419, de dezembro de 2006, que autoriza os Tribunais a criarem Diário de 

Justiça Eletrônico para publicação de seus atos judiciais e administrativos (art. 4°), sem prejuízo da aplicação de outras normas 

especiais; 

CONSIDERANDO que a relação entre publicação e novas tecnologias tem sido imprescindível à Administração Pública, a qual deve 

se adaptar e incrementar seus serviços, na medida em que servem ao aprimoramento da efetividade do princípio constitucional da 

publicidade e transparência, com economia para os cofres públicos e abertura de acesso a um número crescente de interessados 

através dos bancos de dados oficiais; 

CONSIDERANDO que, em tempos de globalização, era da informação e da comunicação, em que as distâncias foram encurtadas 

por veículos como o telefone e a internet, não mais se justifica que alguns municípios, por mais subdesenvolvidos que sejam, se 

recusem e resistam à publicação das leis e demais atos expedidos pela Administração Pública local em sítio eletrônico oficial do ente 

público, ainda mais com a determinação expressa do inciso IX do art. 147 da CEMA; 

CONSIDERANDO que não se pode ignorar que a disseminação generalizada do avanço dos meios eletrônicos tem sido instrumento 

de aprimoramento da gestão pública, além de sua pacífica e unânime aceitação pelos órgãos de controle estatais, internos e externos, 

assim como sociais, em conformidade com as disposições legais relativas à transparência pública (Lei de Acesso à Informação – 

LAI); 

CONSIDERANDO que a segurança dos dados em meio eletrônico, assim como a sua disponibilização permanente e preservação são 

exigências inarredáveis, para cujo atendimento a tecnologia atual fornece todos os recursos necessários, tornando-se, portanto, uma 

imposição à Administração Pública zelar pelo seu atendimento; 

CONSIDERANDO que a Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, a 

fim de garantir autenticidade, integridade e validade jurídica dos documentos em forma eletrônica, como se darão as aplicações de 

suporte e as habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 14.063/2020 veio regulamentar o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, 

em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde, bem como dispõe sobre licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos, 

além de alterações das Leis nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e da Medida Provisória nº 

2.200-2, de 24 de agosto de 2001, a fim de resguardar a segurança necessária e imprescindível no processo de transmissão de dados 

eletrônicos; 

CONSIDERANDO que, não havendo condições financeiras ou tecnológicas no município para instituir sítio eletrônico oficial para 

publicação de seus atos oficiais, nos termos dos arts. 147, IX da CEMA e 37 da CF, poderão os municípios se reunirem para adoção 

de diário comum dos municípios ou aderirem ao já existente da FAMEM - Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, que 

disponibiliza instrumento de publicação eletrônica diária, com certificação digital, conforme exigência da Medida Provisória n.º 

2.200-2, de agosto de 2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para dar publicidade aos atos dos 

municípios filiados; 

CONSIDERANDO que já existe um acolhimento expressivo da ferramenta supracitada por vários municípios maranhenses e que, 

em recente levantamento, realizado pela FAMEM, foi informado que, atualmente, mais de 80 (oitenta) municípios maranhenses já 

aderiram ao Diário Eletrônico dos Municípios, instituído e administrado pela FAMEM e mais de 100 (cem) deles possuem diário 

eletrônico próprio, instituído por lei municipal; 

CONSIDERANDO que pode constituir ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, caput (desobediência aos princípios 

constitucionais da administração pública) e incisos II (retardar indevidamente ato de ofício) e IV, (negar publicidade aos atos oficiais 

sob sua responsabilidade), da Lei nº 8.429/91; 

CONSIDERANDO que os atos oficiais, que não forem publicados em sítio eletrônico oficial do município, não serão considerados 

existentes e nem eficazes, sendo a consequência de tais fatos jurídicos de responsabilidade dos destinatários desta Recomendação; 

CONSIDERANDO, finalmente, que a Recomendação Ministerial é instrumento de advertência, que serve para fixar o elemento 

subjetivo do destinatário e evitar, se possível, o acionamento do Poder Judiciário, para fins de cumprimento da lei, no que pertine ao 

dever da administração pública de zelar pelo interesse público; 

RESOLVE: 
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RECOMENDAR ao Município de Porto Rico do Maranhão/MA, na pessoa do Exmo Prefeito Municipal, a adoção das providências 

abaixo relacionadas: 

a) Que informe a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 10 dias, se existe sítio eletrônico oficial e/ou diário oficial eletrônico no 

município, qual a lei que o instituiu, bem como o ato normativo que o regulamenta, encaminhando a esta Promotoria de Justiça as 

respectivas cópias; 

b) Caso não exista sítio eletrônico oficial no município, informe qual tem sido o meio utilizado para dar publicidade aos atos do 

município e a lei que o disciplina; 

c) Institua, por meio de lei municipal, sítio eletrônico oficial do ente, a fim de dar ampla publicidade aos atos oficiais do município, 

em cumprimento ao inciso IX do art. 147 da Constituição do Estado do MA – CEMA, bem como aos princípios constitucionais 

previstos no art. 37, caput, da CF/88, além de diversas previsões legais, tais como, Leis nºs 14.133/2021 (NLLC), LC 101/2000 (art. 

48), 8.666/1993 (art. 6º), 10.520/2002, 12.547/2011, 13.979/2020, 

dentre outras, sem prejuízo das publicações nos portais de transparência, de afixação em local visível ao povo ou publicação em 

outros meios previstos em lei; 

d) Observe os termos da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, 

a fim de garantir autenticidade, integridade e validade jurídica dos documentos em forma eletrônica, as aplicações de suporte e as 

habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras; 

e) Observe a Lei nº 14.063/2020, que regulamenta o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, a fim de 

resguardar a segurança necessária e imprescindível no processo de transmissão de dados eletrônicos; 

f) Garanta, através de ferramenta de marcação de hora, que após a disponibilização e publicação dos Diários Oficiais, estes não 

sofram qualquer tipo de modificação ou supressão, devendo as eventuais retificações serem feitas em publicação posterior, 

respeitando, assim, a autenticidade e integridade das informações, nos termos do art. 8.º, § 3.º, V, da LAI); 

g) Observe a legislação específica quanto à obrigatoriedade de publicação de determinados atos da administração pública, 

necessariamente, por outros meios de divulgação (DOE, DOU, Portal Nacional de Contratações Públicas, dentre outros); 

h) Garanta que as informações disponibilizadas eletronicamente no diário sejam passíveis de busca automatizada de conteúdo no 

arquivo, conforme preceitua o artigo 8.º, § 3.º, inciso III, da Lei 12.527/2011 (LAI); 

i) Designe setor e servidores públicos municipais, previamente cadastrados, que ficarão responsáveis pelas publicações eletrônicas 

nos diários; 

Fixa-se o prazo de 10 (dez) dias para que preste a esta Promotoria de Justiça informações sobre o acatamento da presente 

Recomendação ou da apresentação de razões escritas para não acatá-la. 

Remeta-se, para conhecimento, à Câmara Municipal de Porto Rico do Maranhão/MA com requerimento de leitura em plenário. 

Remeta-se, para fins de conhecimento, ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. 

Afixe-se no quadro de avisos da sede da Promotoria de Justiça desta Comarca. 

Cedral/MA, 14 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 14/06/2021 às 16:10 hrs (*) 

LINDA LUZ MATOS CARVALHO 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 

 

 

PASSAGEM FRANCA 

 

PORTARIA-PJPAF - 12021 

Código de validação: A435260627 

REF. NOTÍCIA DE FATO SIMP Nº. 000694-060-2020. 

PORTARIA Nº 01-2021-PJPAF. 

(PORTARIA DE CONVERSÃO DE NF EM ICP) 

 

OBJETO: INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PARA APURAR A PRÁTICA DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

PREVISTOS NOS ARTS. 9, INCISO XI, E 10, INCISO VIII, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 

CONSIDERANDO A POSSÍVEL EXECUÇÃO CONTRATUAL PARCIAL E A FRAUDE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09, DE 

2016, LANÇADO PELA PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA-MA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ANO DE 2016, NO QUAL FIGURA COMO VENCEDORA E 

CONTRATADA A PESSOA JURÍDICA S. C. CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ SOB O N° 10.676.296/0001-19). 

INVESTIGADO(S): PESSOA JURÍDICA S. C. CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ SOB O N° 10.676.296/0001-19); 

SALVADOR DA SILVA COELHO (BRASILEIRO, FILHO DE RAIMUNDO VASCO DE SOUSA COELHO E HILDA SARAIVA 

DA SILVA COELHO, Nº CPF 268.014.503-87) E OUTROS A APURAR. 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu (s) representante (s) legal (is), ora subscritor (es), em pleno 

exercício de suas atribuições legais, com fulcro nos preceitos contidos nos artigos 37 e 129, inciso III, da Constituição Federal, artigo 

98, inciso III, da Constituição Estadual, artigo 25, inciso IV, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.625/93, bem como no artigo 26, inciso V, 

“a”, da Lei Complementar nº 013/91; 

CONSIDERANDO que 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 (art. 127, caput, CF); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias 

a sua garantia, e promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente 

e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, II e III, CF); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público velar pela aplicação efetiva das leis, mormente da Constituição 

Federal, assim como a fiscalização da probidade administrativa e dos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade; 

CONSIDERANDO que os agentes públicos são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos, conforme dispõe o art. 4, da Lei de Improbidade 

Administrativa; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, além da necessidade de mais 

informações acerca dos fatos, com respaldo no princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, permitindo uma atuação 

ministerial prudente em defesa da ordem jurídica; 

CONSIDERANDO o artigo 10, VIII, da Lei n° 8.429/92, que preleciona o seguinte, in verbis: “Art. 10. Constitui ato de improbidade 

administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (…) VIII 

- frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou 

dispensá-los indevidamente; (…); 

CONSIDERANDO o artigo 9, XI, da Lei n° 8.429/92, que preleciona o seguinte, in verbis: “Art. 9° Constitui ato de improbidade 

administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 

cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: (…) XI - incorporar, 

por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas 

no art. 1° desta lei; (…); 

CONSIDERANDO os elementos colhidos no âmbito da Notícia de Fato SIMP n° 000694-060-2020; 

CONSIDERANDO que os elementos de prova até então colhidos apontam para a necessidade de maior aprofundamento das 

investigações, com vista à correta adoção das providências judiciais e extrajudiciais; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato sobredita em Inquérito Civil Público, nos termos dos artigos 3°, inciso II, e 4º, § 1º, inciso I, 

do Ato Regulamentar Conjunto n° 05/2014-GPGJ/CGMP, determinando o seguinte: 

I) Que seja autuado o presente expediente, encabeçado por esta Portaria, registrando-o em livro próprio, conforme a Resolução CNMP 

nº 23/2007; 

II) Que seja afixada cópia da presente portaria no local de costume; 

III) Que seja comunicado ao Conselho Superior do Ministério Público do Maranhão sobre o presente procedimento, solicitando, 

ainda, a publicação da Portaria no Diário Oficial, nos termos do art. 6°, VI, da Resolução nº 10/2009 – CPMP/MA; 

IV) A nomeação do servidor GARDENIO ASSENCO DE SOUZA, técnico ministerial, para secretariar os trabalhos de investigação; 

V) Que seja oficiado à Biblioteca da Procuradora-Geral de Justiça para a publicação desta Portaria; 

VI) Que seja minutada solicitação ao Secretário de Administração de Passagem Franca-MA para que, em 10 dias úteis: 

01) Informe se os senhores Carlos Miranda Alves de Oliveira, Amaralina Ketlen Menezes Dias, Helder Silva Cavalcante Lopes, 

Antônio Joaquim Soares Júnior, Alexandre Rodrigues da Silva, Salvador da Silva Coelho, Pedro Rogério Oliveira Reis, e Laelson 

Costa Porto Cardoso ocupam, atualmente, cargos públicos junto à prefeitura deste município, e, em caso positivo, indicando o cargo 

e remetendo cópia da portaria correlata; 

02) Envie cópia do termo de recebimento definitivo dos serviços, conforme a cláusula 6.1, do termo de referência do pregão presencial 

nº 09-2016, firmado entre a prefeitura de Passagem Franca-MA e a empresa SC CONSTRUÇÕES, para fins de iluminação pública; 

03) Informe o cargo público municipal ocupado pelo senhor Raimundo Augusto Coelho Júnior no decorrer do ano de 2016, enviando 

cópia da portaria de admissão e de eventual desligamento; 

VII) Que seja minutada solicitação à Junta Comercial para que informe, em 10 dias úteis, a quantidade e a identificação das pessoas 

jurídicas que têm como sócio, cotista e/ou titular o senhor SALVADOR DA SILVA COELHO (filho de Raimundo Vasco de Sousa 

Coelho e Hilda Saraiva da Silva Coelho, brasileiro, solteiro, CPF n° 268.014.503-87, natural de Floriano-PI, nascido em 04-01-1970), 

bem como envie cópia do balanço patrimonial anual da pessoa jurídica S. C. CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ SOB O N° 

10.676.296/0001-19), do exercício 2016; 

VIII) Seja oficiado à Secretaria de Finanças de Passagem Franca-MA, solicitando que informe e envie, em 20 (vinte) dias, a relação 

de todos os pagamentos efetuados pela prefeitura de Passagem Franca-MA, no decorrer dos anos de 2009 até 2021, em prol da pessoa 

jurídica S. C. CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ sob o n° 10.676.296/0001-19), indicando quanto foi pago em cada ano; 
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IX) Que seja expedida OS (Ordem de Serviço) para que, em 10 dias, a Secretaria realize pesquisa junto ao CNJP da pessoa jurídica 

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ sob o n° 10.676.296/0001-19) e faça juntada, mediante certificação prévia, do resultado da 

consulta cadastral; 

X) Que seja expedida OS (Ordem de Serviço) para que, em 10 dias, a Secretaria realize pesquisa junto ao endereço da pessoa jurídica 

R.V. DA S. COELHO FILHO-ME (situada na Rua Siqueira Campos, nº 1007-A, Centro, Passagem Franca-MA, CNPJ sob o nº 

01.849.243/0001-61) com o fito de verificar se esta empresa funciona no mesmo endereço do senhor Salvador da Silva Coelho ou 

em endereço contíguo, elaborando relatório conclusivo sucinto, inclusive com fotografias da fachada do imóvel; 

XI) Que seja minutada solicitação, com prazo de 10 dias, à Justiça Eleitoral (44ª zona eleitoral) para que informe se, em 2016, o 

senhor Raimundo Augusto Coelho Júnior exercia o cargo de vereador de Passagem Franca-MA; 

XII) Que seja minutada solicitação, com prazo de 10 dias, à Justiça Comum Estadual (comarca de Passagem Franca-MA), solicitando 

informações sobre a existência de ações de improbidade administrativa, em razão de alegada fraude a processo licitatório, em desfavor 

das pessoas jurídicas R.V. DA S. COELHO FILHO-ME (situada na Rua Siqueira Campos, nº 1007-A, Centro, Passagem Franca-MA, 

CNPJ sob o nº 01.849.243/0001-61), J.B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA (situada na Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, 

Passagem Franca-MA, CNPJ sob o nº 17.257.344/0001-83) e M.J.C CONSTRUÇÕES LTDA (situada na Avenida Santos Dumont, 

nº 344, Bairro Mutirão, Passagem Franca-MA, CNPJ sob o nº 05.161.285/0001-66); 

XIII) Que seja minutada solicitação, com prazo de 10 dias, à pessoa jurídica S. C. CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ sob o n° 

10.676.296/0001-19) para que informe a relação de equipamentos (eventuais máquinas, automóveis etc) e trabalhadores que foram 

empregados na execução do contrato administrativo nº 25-2016-SMF, decorrente do Pregão Presencial nº 09-2016, firmado com a 

prefeitura de Passagem Franca-MA, indicando a função exercida, o nome completo, o endereço completo e o contato telefônico de 

cada pessoa citada. 

Cumpra-se. 

Passagem Franca/MA, 14 de junho de 2021. 

 

CARLOS ALLAN DA COSTA SIQUEIRA 

Promotor de Justiça 

 

 

SANTA RITA 

 

REC-PJSAR - 202021 

Código de validação: 8752560992 

 

Assunto: Recomendação que trata sobre o ingresso domiciliar pelas polícias civis e militares. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu sua Promotora de Justiça signatária, com amparo nos arts. 

127 e 129, incisos I, II e VII, da Constituição Federal; art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 c/c art. 80 da Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/93), 

Considerando que é missão constitucional do Ministério Público “defender a ordem jurídica” (art. 127, CF/88), “promover a ação 

penal pública” (art. 129, I, CF/88) e “exercer o controle externo da atividade policial” (art. 129, VII, CF/88); 

Considerando que estão sujeitos ao controle externo do Ministério Público, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituição da 

República, da legislação em vigor e da Resolução nº 20/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), os organismos 

policiais relacionados no art. 144 da CR/88, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil ou militar, 

à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução criminal; 

Considerando que o controle externo das polícias pelo Ministério Público tem como objetivo manter a regularidade e a adequação 

dos procedimentos empregados na execução da atividade policial; 

Considerando que compete aos membros do Ministério Público, no exercício do controle externo da atividade policial, fiscalizar a 

regularidade dos autos de prisão em flagrante; 

Considerando que tem sido corriqueira nesta comarca a situação em que cidadão autoriza a polícia militar/civil a ingressar em seu 

domicílio mesmo tendo em sua casa substâncias entorpecentes prontas para o comércio; 

Considerando que, no curso da ação penal, muitos réus têm questionado a “autorização” que consta do APF, ressaltando que, em 

verdade, não houve permissão para o ingresso domiciliar sem mandado; 

Considerando que buscas domiciliares sem mandado podem configurar crime de abuso de autoridade (art. 22, da Lei 13.869/2019); 

Considerando que o ingresso domiciliar pelas Polícias, no âmbito criminal, somente pode se dar em três hipótese, a saber: a) com 

autorização judicial; b) em caso de flagrante; c) com a permissão do morador; 

Considerando que o ingresso domiciliar com autorização do morador deve ser documentado, para que não ocorram situações em que 

o alvo da medida, em juízo, venha com o seu defensor a questionar a permissão que os policiais afirmaram – no APF – ter recebido; 

Considerando que, em caso de flagrante, tem o STF (RE 603616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-093 de 10.05.2016) 
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entendido que “a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária”, de maneira que “os 

agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”; 

Considerando que o STJ (HC 598.051, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02.03.2021) estabeleceu balizas para o ingresso 

na casa alheia sem mandado, quais sejam: a) exigência de standard probatório para ingresso no domicílio, com fundadas razões 

aferidas de modo objetivo e devidamente justificado, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) 

mesmo nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes, apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir 

que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa, objetiva e concretamente, inferir que a prova do crime (ou a 

própria droga) será destruída ou ocultada; c) o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e 

a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; 

d) a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe ao Estado e deve 

ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas 

do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo, e preservada tal prova enquanto durar o processo; 

Considerando que a violação das balizas indicadas pelo STJ (HC 598051, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02.03.2021) 

para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas 

que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal dos agentes públicos que tenham 

realizado a diligência; 

RESOLVE 

RECOMENDAR ao Delegado de Polícia do Município de Santa Rita/MA e ao Comandante da Polícia Militar deste Município que 

orientem os policiais civis e militares de quanto ao seguinte: 

1. em caso de flagrante delito, antes do ingresso domiciliar sem mandado judicial, devem a Polícia Civil e a Polícia Militar coletar 

informações mínimas (exemplo: oitivas, relatórios de diligências, fotografias, filmagens, campanas documentadas que revelem o 

fluxo anormal de pessoas [sobretudo em casos de tráfico] etc.) que deem sustentação às notícias anônimas de que em determinado 

domicílio está ocorrendo um crime permanente, não bastando simples desconfiança apoiada em “atitude suspeita” ou mesmo corrida 

de suspeito para dentro de casa diante de uma ronda ostensiva (STJ, HC 364.359/SP, Rel. Min.Sebastião Reis Júnior, 6T, julgado em 

19/02/2019; HC 598051, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02.03.2021); 

2. somente após a análise criteriosa e objetiva do caso, devidamente justificada, ainda que a posteriori, se a autoridade policial, civil 

ou militar, verificar, pela situação urgente, que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do 

crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada, é que poderá ingressar na casa, mesmo sem autorização, quando deve registrar 

toda a diligência em áudio-vídeo e, finda a diligência, deve a autoridade policial justificar por escrito o que o levou a crer na situação 

de urgência, de forma objetiva e concreta. Contudo, em regra, o ideal é que a autoridade policial sempre procure buscar a autorização 

judicial para a busca domiciliar; 

3. em caso de permissão do proprietário (possuidor, locatário, usufrutuário, comodatário, cônjuge ou companheiro (a), coabitante, 

devendo em todo caso ser capaz e maior de idade) para o ingresso domiciliar, seja reduzido a termo o consentimento e assinado pela 

pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando ainda testemunhas do ato de consentimento. Igualmente nesta hipótese, toda a 

diligência deve ser registrada em áudio-vídeo, inclusive o consentimento do morador; 

4. que todas as diligências policiais de busca e apreensão e de ingresso em domicílio, com ou sem mandado, seja devidamente 

registrada em áudio-vídeo, podendo-se utilizar, inclusive de aparelhos celulares para a filmagem da diligência. 

A título de sugestão, anexo, apresenta-se um modelo de termo de consentimento do morador a ser usado pelas Polícias Civil e Militar. 

Por fim, que o Delegado de Polícia e o Comandante da Polícia Militar do Município informem ao Ministério Público as providências 

adotadas para a implementação da presente Recomendação. 

Remeta-se, via e-mail institucional, cópia da presente Recomendação a Coordenadoria de Documentação e Biblioteca da PGJ/MA 

para publicação no Diário Eletrônico do MPMA visando maior publicidade, bem como ao Centro de Apoio Operacional Criminal do 

MPMA, para conhecimento. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Santa Rita/MA, 11 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 11/06/2021 às 19:37 hrs (*) 

KARINE GUARÁ BRUSACA PEREIRA 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 

 

 

SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 

 

PORTARIA-PJSDA - 72021 

Código de validação: 72512FC063 

Procedimento Administrativo Stricto Sensu nº 000867-509/2021. 
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Objeto: Acompanhar e fiscalizar o regular funcionamento do Portal da Transparência da Câmara Municipal do Município de Benedito 

Leite-MA. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio do Promotor de Justiça Titular da 4ª Promotoria de Justiça 

de Balsas/MA, respondendo pela Promotoria de São Domingos do Azeitão/MA, no uso das atribuições, com fulcro no art. 129,I II, 

da Constituição Federal; art. 25, IV, da Lei Federal nº. 8.625/93; art. 8º, § 1º, da Lei Federal nº. 7.347/85; art. 26, V, da Lei 

Complementar Estadual nº 13/91; art. 37, II, da CF, art. 11 da Lei nº 8.429/92; Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014 - GPGJ/CGMP, 

de 25/11/2014; e, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à filiação jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127): 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras; zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia (CF/88, art. 129, ll e lll); 

CONSIDERANDO que, corno defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 

dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da 

legalidade, da publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a Lei n' 12.527, de '18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação) e a Lei Complementar n' 131, de 27.05.2009 

(Lei da Transparência), dispõem sobre mecanismos de acesso à informação e controle social; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n' 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal : LRF), em seus artigos 

48 e 49, fixa normas que visam garantir a transparência da gestão fiscal; 

CONSIDERANDO a alteração introduzida na Lei de Responsabilidade Fiscal por meio da Lei Complementar n' 131, de 27 de maio 

de 2009, que estabeleceu como instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal a:'!il2çLaçãg...ag...plÊng conhecimento 

e acompanhamento da sociedade, em tempo real; de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 

meios eletrônicos de acesso pl31Zliçg?, e a ?adição de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão 

mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A?(art. 48, parágrafo único, incisa ll e 111 

da Lei Complementar n. IO1/2000); 

CONSIDERANDO que a dita liberação em tempo real consiste na ;disponibilização das informações, em meio eletrônico que 

possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subsequente a data do registro contábil no respectivo sistema, nos termos do 

art. 2', $ 2', 11, do Decreto n' 7.1 85/201 0; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n' 131/2009 também acrescentou à Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, o art. 

48-A, cujos incisos l e ll estabelecem que a disponibilização de acesso a informações deva contemplar: ?I -- Quanto à despesa: todos 

os atos praticados belas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização 

mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou 

jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; ll -- Quanto à receita: o lançamento e 

o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários 

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 73-B, também introduzido na Lei de Responsabilidade Fiscal pela LC n' 

131/2009, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000(cem mil) habitantes tiveram prazo de l (um) 

ano, os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes tiveram o prazo de 2 (dois) anos, e os 

Municípios com até 50.000(cinquenta mil) habitantes tiveram o prazo de 4 (quatro) anos para dar cumprimento ao prescrito no citado 

artigo 48. parágrafo único, incisos ll e 111, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

CONSIDERANDO, também, que, de acordo com o art. 6', 1, ll e 111 da Lei n' 12.527/2011(Lei de Acesso, à Informação), ?cabe aos 

órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 1 - gestão 

transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; ll - proteção da informação, garantindo-se sua 

disponibilidade, autenticidade e integridade; e 111 - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua 

disponibilidade,-autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso: 

CONSIDERANDO, igualmente, o disposto no art. 7' da Lei n' 12.527/2011, segundo o qual ?o acesso à informação de que trata esta 

Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: 1 - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como 

sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; (.) IV inebriarão primária, íntegra, autêntica e atualizada; 

(.) VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos, 

administrativos?, entre outros; 

CONSIDERANDO que o art. 8' da Lei n' 12.527/201 1 determina aos órgãos e entidades públicas o dever de ?promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 

interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas?, sendo obrigatória a divulgação em sites oficiais da rede mundial de 

computadores (iDtemet) paro 9$ municípios com população acima de 10.000 (dez mil Lbabila!!!w, e impositiva para todos os 

municípios a divulgação, em tempo regi, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos termos previstos na Lei 

Complementar n' IO1/2000 (Lei n' 12.527/2011, aH. 8', $ 4'); 
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 32 da Lei n' 12.527/2011, :constituem condutas ilícitas que enleiam responsável ou militar: 

l recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou, fornecê-la 

intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

CONSIDERANDO que, uma vez implementada a vedação ao recebimento de transferências voluntárias, a conduta do gestor público 

que insistir no recebimento de tais verbas poderá sinalizar a prática do tipo penal descrito no art. I', inciso XXlll, do Decreto Lei n' 

201/67(Art. I' São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, 

independentemente do pronunciamento, da Câmara dos Vereadores:(, . .) XXlll : realizar ou receber transferência voluntária em 

desacordo com limite ou condição estabelecida em lei.(Incluído pela Lei 1 0.028Íde 2000); 

CONSIDERANDO que a Controladoria-Geral da União -- CGU desenvolve o Programa Brasil Transparente, com o objetivo de 

apoiar a adição de medidas para a implementação da Lei de Acesso à Informação e outros diplomas legais sobre transparência e 

conscientizar e capacitar servidores públicos para que aluem como agentes de mudança na implementação de uma cultura de acesso 

à informação; 

CONSIDERANDO que os gestores municipais podem promover a adesão da Prefeitura ao Programa Brasil Transparente por meio 

do site http://www.cgu.gov.br/PrevehcaodaCorrupcao/BrasiITransparente/formulário, a fim de capacitar seu corpo técnico e receber 

orientação e treinamento na implantação da Lei n' 1 3 1/2009 (Portal da Transparência) e da Lei n' 12.527/20 1 1 (Lei de Acesso à 

Informação); 

RESOLVE: 

Instaurar o Procedimento Administrativo Stricto Sensu nº 000867-509/2021-PJSDA, para acompanhar e fiscalizar o regular 

funcionamento do Portal da Transparência da Câmara Municipal do Município de Benedito Leite-Ma. 

Nomeia-se a servidora Minélia de Sousa Carreiro, Agente Administrativo, lotado nesta Promotoria de Justiça, para secretariar os 

trabalhos; 

Determino, desde já, que sejam adotadas as seguintes providências: 

1)Autue-se como procedimento administrativo stricu sensu; 

2) Expeça-se ofício ao Presidente da Câmara do Município de Benedito Leite-MA, com cópia da representação, para que, no prazo 

de 10(dez) dias úteis, preste os esclarecimentos sobre a reclamação, bem como encaminhe toda a documentação pertinente. 

3) Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional da Probidade Administrativa para conhecimento, assim como à 

Biblioteca para publicação; 

4) Afixe-se cópia desta portaria no mural de publicações desta Promotoria de Justiça durante 15(quinze) dias; 

5) Comunique-se a Ouvidoria. 

Cumpra-se 

São Domingos do Azeitão-MA, 10 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 10/06/2021 às 15:22 hrs (*) 

FELIPE BOGHOSSIAN SOARES DA ROCHA 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

PORTARIA-PJSDA - 82021 

Código de validação: 9B9B4A8A2C 

Procedimento Administrativo Stricto Sensu nº 000935-509/2021. 

 

Objeto: Acompanhar e fiscalizar o regular funcionamento do Portal da Transparência do Município de Benedito Leite-MA. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio do Promotor de Justiça Titular da 4ª Promotoria de Justiça 

de Balsas/MA, respondendo pela Promotoria de São Domingos do Azeitão/MA, no uso das atribuições, com fulcro no art. 129,I II, 

da Constituição Federal; art. 25, IV, da Lei Federal nº. 8.625/93; art. 8º, § 1º, da Lei Federal nº. 7.347/85; art. 26, V, da Lei 

Complementar Estadual nº 13/91; art. 37, II, da CF, art. 11 da Lei nº 8.429/92; Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014 - GPGJ/CGMP, 

de 25/11/2014; e, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à filiação jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127): 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras; zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia (CF/88, art. 129, ll e lll); 

CONSIDERANDO que, corno defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 

dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da 

legalidade, da publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a Lei n' 12.527, de '18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação) e a Lei Complementar n' 131, de 27.05.2009 

(Lei da Transparência), dispõem sobre mecanismos de acesso à informação e controle social; 
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CONSIDERANDO que a Lei Complementar n' 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal : LRF), em seus artigos 

48 e 49, fixa normas que visam garantir a transparência da gestão fiscal; 

CONSIDERANDO a alteração introduzida na Lei de Responsabilidade Fiscal por meio da Lei Complementar n' 131, de 27 de maio 

de 2009, que estabeleceu como instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal a:'!il2çLaçãg...ag...plÊng conhecimento 

e acompanhamento da sociedade, em tempo real; de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 

meios eletrônicos de acesso pl31Zliçg?, e a ?adição de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão 

mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A?(art. 48, parágrafo único, incisa ll e 111 

da Lei Complementar n. IO1/2000); 

CONSIDERANDO que a dita liberação em tempo real consiste na ;disponibilização das informações, em meio eletrônico que 

possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subsequente a data do registro contábil no respectivo sistema, nos termos do 

art. 2', $ 2', 11, do Decreto n' 7.1 85/201 0; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n' 131/2009 também acrescentou à Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, o art. 

48-A, cujos incisos l e ll estabelecem que a disponibilização de acesso a informações deva contemplar: ?I -- Quanto à despesa: todos 

os atos praticados belas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização 

mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou 

jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; ll -- Quanto à receita: o lançamento e 

o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários 

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 73-B, também introduzido na Lei de Responsabilidade Fiscal pela LC n' 

131/2009, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000(cem mil) habitantes tiveram prazo de l (um) 

ano, os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes tiveram o prazo de 2 (dois) anos, e os 

Municípios com até 50.000(cinquenta mil) habitantes tiveram o prazo de 4 (quatro) anos para dar cumprimento ao prescrito no citado 

artigo 48. parágrafo único, incisos ll e 111, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

CONSIDERANDO, também, que, de acordo com o art. 6', 1, ll e 111 da Lei n' 12.527/2011(Lei de Acesso, à Informação), ?cabe aos 

órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 1 - gestão 

transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; ll - proteção da informação, garantindo-se sua 

disponibilidade, autenticidade e integridade; e 111 - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua 

disponibilidade,-autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso: 

CONSIDERANDO, igualmente, o disposto no art. 7' da Lei n' 12.527/2011, segundo o qual ?o acesso à informação de que trata esta 

Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: 1 - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como 

sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; (.) IV inebriarão primária, íntegra, autêntica e atualizada; 

(.) VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos, 

administrativos?, entre outros; 

CONSIDERANDO que o art. 8' da Lei n' 12.527/201 1 determina aos órgãos e entidades públicas o dever de ?promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 

interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas?, sendo obrigatória a divulgação em sites oficiais da rede mundial de 

computadores (iDtemet) paro 9$ municípios com população acima de 10.000 (dez mil Lbabila!!!w, e impositiva para todos os 

municípios a divulgação, em tempo regi, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos termos previstos na Lei 

Complementar n' IO1/2000 (Lei n' 12.527/2011, aH. 8', $ 4'); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 32 da Lei n' 12.527/2011, :constituem condutas ilícitas que enleiam responsável ou militar: 

l recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou, fornecê-la 

intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

CONSIDERANDO que, uma vez implementada a vedação ao recebimento de transferências voluntárias, a conduta do gestor público 

que insistir no recebimento de tais verbas poderá sinalizar a prática do tipo penal descrito no art. I', inciso XXlll, do Decreto Lei n' 

201/67(Art. I' São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, 

independentemente do pronunciamento, da Câmara dos Vereadores:(, . .) XXlll : realizar ou receber transferência voluntária em 

desacordo com limite ou condição estabelecida em lei.(Incluído pela Lei 1 0.028Íde 2000); 

CONSIDERANDO que a Controladoria-Geral da União -- CGU desenvolve o Programa Brasil Transparente, com o objetivo de 

apoiar a adição de medidas para a implementação da Lei de Acesso à Informação e outros diplomas legais sobre transparência e 

conscientizar e capacitar servidores públicos para que aluem como agentes de mudança na implementação de uma cultura de acesso 

à informação; 

CONSIDERANDO que os gestores municipais podem promover a adesão da Prefeitura ao Programa Brasil Transparente por meio 

do site http://www.cgu.gov.br/PrevehcaodaCorrupcao/BrasiITransparente/formulário, a fim de capacitar seu corpo técnico e receber 

orientação e treinamento na implantação da Lei n' 1 3 1/2009 (Portal da Transparência) e da Lei n' 12.527/20 1 1 (Lei de Acesso à 

Informação); 

RESOLVE: 

Instaurar o Procedimento Administrativo Stricto Sensu nº 000935-509/2021-PJSDA, para acompanhar e fiscalizar o regular 

funcionamento do Portal da Transparência do  Município de Benedito Leite-Ma. 
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Nomeia-se a servidora Minélia de Sousa Carreiro, Agente Administrativo, lotado nesta Promotoria de Justiça, para secretariar os 

trabalhos; 

Determino, desde já, que sejam adotadas as seguintes providências: 

1) Autue-se como procedimento administrativo stricu sensu; 

2) Expeça-se ofício ao Município de Benedito Leite-MA, com cópia da representação, para que, no prazo de 10(dez) dias úteis, preste 

esclarecimentos sobre a reclamação, bem como encaminhe toda a documentação pertinente. 

3) Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional da Probidade Administrativa para conhecimento, assim como à 

Biblioteca para publicação; 

4) Afixe-se cópia desta portaria no mural de publicações desta Promotoria de Justiça durante 15(quinze) dias; 

5) Comunique-se a Ouvidoria. 

Cumpra-se 

São Domingos do Azeitão-MA, 10 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 10/06/2021 às 15:24 hrs (*) 

FELIPE BOGHOSSIAN SOARES DA ROCHA 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

TIMON 

 

EDT-4ªPJRDOTE - 12021 

Código de validação: EDFCCD6E93 

 

EDITAL DE CITAÇÃO PASSADO NA FORMA ABAIXO: 

O PROMOTOR DE JUSTIÇA GIOVANNI PAPINI CAVALCANTI MOREIRA, TITULAR DA 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

REGIONAL DA DEFESA DA ORDEM TRIBUTÁRIA/7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE TIMON, 

SITUADA NO MUNICÍPIO DE TIMON (MA), NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 57/2018 - CPMP/MA, E CONFORME AS 

DISPOSIÇÕES DA LEI, ETC. 

FAZ SABER que nesta Promotoria de Justiça se processam os presentes autos, registrados sob o SIMP nº 002211-252/2020, e que, 

por se encontrar a parte investigada em lugar desconhecido, incerto ou ignorado, ou, ainda, alocada em outra hipótese legal expressa, 

é expedido o presente EDITAL para CITAÇÃO de IDELFONSO DE OLIVEIRA BARROS (CPF 181.617.074-72) – SócioGerente 

da empresa ECO GAS LTDA, a fim de que participe de audiência extrajudicial de mediação tributária, com vistas à extinção de 

punibilidade e recuperação de créditos fiscais no âmbito da 4ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e 

Econômica da Comarca de Timon (MA), situada na Sala 140, Cocais Shopping (Avenida Piauí, nº 700, Bairro Centro, em Timon - 

CEP: 65630-030), com a presença do representante da Fazenda Estadual, agendada para o dia 21/06/2021, às 09hs, através do link 

meet.google.com/qtv-kzca-hps (Participar por telefone: (BR) +55 11 4949-3216 PIN: 947 893 655#). 

Para a participação no referido ato, é necessário estar acompanhado por advogado ou Defensor Público, mediante apresentação de 

procuração. Os valores atualizados relativos ao auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, em razão da ausência de recolhimento 

de ICMS devido pela empresa ECO GAS LTDA (inscrição estadual nº. 123346738), poderão ser integralmente pagos ou parcelados, 

inclusive isoladamente, através da comprovação, pelo(a) convidado(a), do recolhimento devido em momento oportuno, conforme 

manifestação do representante do Fisco maranhense. Frise-se que o adimplemento do débito tributário é causa de extinção da 

punibilidade, e que o não comparecimento à sessão será interpretado como desinteresse em participar Considerando o meio de 

publicização do presente EDITAL DE CITAÇÃO, e tendo em vista a necessidade de preservação do sigilo fiscal do contribuinte[1], 

informamos que os valores do débito tributário em cuja proposta de parcelamento ou adimplemento será pautada constam, 

discriminadamente, na Certidão de Dívida Ativa nº 258482/2018, lavrada pelo Fisco Maranhense, preservadas as atualizações 

monetárias até a data da realização da sessão de mediação. 

Na impossibilidade de comparecimento no dia e/ou horário marcado ou, ainda, para obter esclarecimentos, solicita-se entrar em 

contato com esta Promotoria de Justiça até 48 (quarenta e oito) horas antes da data indicada, por meio do e-mail institucional 

4pjrdote@mpma.mp.br, no horário de 08h às 15h, em dias úteis. 

E, para que chegue ao conhecimento do citando, é expedido o presente, que será afixado no local de costume e publicado na forma 

da lei. 

_____________ 

[1] Código Tributário Nacional, Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da 

Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito 

passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (...) § 3o Não é vedada a divulgação de 

informações relativas a: (...) II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; 
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assinado eletronicamente em 14/06/2021 às 13:43 hrs (*) 

GIOVANNI PAPINI CAVALCANTI MOREIRA 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

EDT-4ªPJRDOTE - 22021 

Código de validação: C504FE4ADC 

 

EDITAL DE CITAÇÃO PASSADO NA FORMA ABAIXO: 

O PROMOTOR DE JUSTIÇA GIOVANNI PAPINI CAVALCANTI MOREIRA, TITULAR DA 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

REGIONAL DA DEFESA DA ORDEM TRIBUTÁRIA/7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE TIMON, 

SITUADA NO MUNICÍPIO DE TIMON (MA), NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 57/2018 - CPMP/MA, E CONFORME AS 

DISPOSIÇÕES DA LEI, ETC. 

FAZ SABER que nesta Promotoria de Justiça se processam os presentes autos, registrados sob o SIMP nº 002163-252/2020, e que, 

por se encontrar a parte investigada em lugar desconhecido, incerto ou ignorado, ou, ainda, alocada em outra hipótese legal expressa, 

é expedido o presente EDITAL para CITAÇÃO de FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO SOUSA (CPF 3528334320) – Sócio – 

Empresário da empresa F DE A B SOUSA ME (inscrição estadual nº. 123346738), a fim de que participe de audiência extrajudicial 

de mediação tributária, com vistas à extinção de punibilidade e recuperação de créditos fiscais no âmbito da 4ª Promotoria de Justiça 

Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica da Comarca de Timon (MA), situada na Sala 140, Cocais Shopping (Avenida 

Piauí, nº 700, Bairro Centro, em Timon - CEP: 65630-030), com a presença do representante da Fazenda Estadual, agendada para o 

dia 21/06/2021, às 10h00, através do link meet.google.com/ykr-fdjd-wzu (Participar por telefone: (BR) +55 11 4935-0109 PIN: 306 

381 941#). 

Para a participação no referido ato, é necessário estar acompanhado por advogado ou Defensor Público, mediante apresentação de 

procuração. Os valores atualizados relativos ao auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, em razão da ausência de recolhimento 

de ICMS devido pela empresa F DE A B SOUSA ME (inscrição estadual nº. 123346738), poderão ser integralmente pagos ou 

parcelados, inclusive isoladamente, através da comprovação, pelo(a) convidado(a), do recolhimento devido em momento oportuno, 

conforme manifestação do representante do Fisco maranhense. 

Frise-se que o adimplemento do débito tributário é causa de extinção da punibilidade, e que o não comparecimento à sessão será 

interpretado como desinteresse em participar. 

Considerando o meio de publicização do presente EDITAL DE CITAÇÃO, e tendo em vista a necessidade de preservação do sigilo 

fiscal do contribuinte[1] , informamos que os valores do débito tributário em cuja proposta de parcelamento ou adimplemento será 

pautada constam, discriminadamente, na Certidão de Dívida Ativa nº 121247/2018, lavrada pelo Fisco Maranhense, preservadas as 

atualizações monetárias até a data da realização da sessão de mediação. 

Na impossibilidade de comparecimento no dia e/ou horário marcado ou, ainda, para obter esclarecimentos, solicita-se entrar em 

contato com esta Promotoria de Justiça até 48 (quarenta e oito) horas antes da data indicada, por meio do e-mail institucional 

4pjrdote@mpma.mp.br, no horário de 08h às 15h, em dias úteis. 

E, para que chegue ao conhecimento do citando, é expedido o presente, que será afixado no local de costume e publicado na forma 

da lei. 

Timon (MA), 14 de junho de 2021. 

_____________ 

[1] Código Tributário Nacional, Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da 

Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito 

passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (...) § 3o Não é vedada a divulgação de 

informações relativas a: (...) II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; 
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SITUADA NO MUNICÍPIO DE TIMON (MA), NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 57/2018 - CPMP/MA, E CONFORME AS 

DISPOSIÇÕES DA LEI, ETC. 

FAZ SABER que nesta Promotoria de Justiça se processam os presentes autos, registrados sob o SIMP nº 003278-252/2019, e que, 

por se encontrar a parte investigada em lugar desconhecido, incerto ou ignorado, ou, ainda, alocada em outra hipótese legal expressa, 

é expedido o presente EDITAL para CITAÇÃO de MAURO SÉRGIO DE ARAÚJO LIMA (CPF 732.562.423-91) – único sócio e 

representante legal da empresa M S DE ARAUJO LIMA (inscrição estadual nº. 124344828), a fim de que participe de audiência 

extrajudicial de mediação tributária, com vistas à extinção de punibilidade e recuperação de créditos fiscais no âmbito da 4ª 

Promotoria de Justiça Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica da Comarca de Timon (MA), situada na Sala 140, Cocais 

Shopping (Avenida Piauí, nº 700, Bairro Centro, em Timon - CEP: 65630-030), com a presença do representante da Fazenda Estadual, 

agendada para o dia 02/07/2021, às 10hs, através do link meet.google.com/wzf-fzja-fra (Participar por telefone: (BR) +55 51 4560-

7783 PIN: 723 854 557#). 

Para a participação no referido ato, é necessário estar acompanhado por advogado ou Defensor Público, mediante apresentação de 

procuração. Os valores atualizados relativos ao auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, em razão da ausência de recolhimento 

de ICMS devido pela empresa M S DE ARAUJO LIMA (inscrição estadual nº. 124344828) poderão ser integralmente pagos ou 

parcelados, inclusive isoladamente, através da comprovação, pelo(a) convidado(a), do recolhimento devido em momento oportuno, 

conforme manifestação do representante do Fisco maranhense. 

Frise-se que o adimplemento do débito tributário é causa de extinção da punibilidade, e que o não comparecimento à sessão será 

interpretado como desinteresse em participar. 

Considerando o meio de publicização do presente EDITAL DE CITAÇÃO, e tendo em vista a necessidade de preservação do sigilo 

fiscal do contribuinte[1] , informamos que os valores do débito tributário em cuja proposta de parcelamento ou adimplemento será 

pautada constam, discriminadamente, na Certidão de Dívida Ativa nº 097228/2018, lavrada pelo Fisco Maranhense, preservadas as 

atualizações monetárias até a data da realização da sessão de mediação. 

Na impossibilidade de comparecimento no dia e/ou horário marcado ou, ainda, para obter esclarecimentos, solicita-se entrar em 

contato com esta Promotoria de Justiça até 48 (quarenta e oito) horas antes da data indicada, por meio do e-mail institucional 

4pjrdote@mpma.mp.br, no horário de 08h às 15h, em dias úteis. 

E, para que chegue ao conhecimento do citando, é expedido o presente, que será afixado no local de costume e publicado na forma 

da lei. 

_____________ 

[1] Código Tributário Nacional, Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da 

Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito 

passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (...) § 3o Não é vedada a divulgação de 

informações relativas a: (...) II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; 
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