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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

Procuradoria Geral de Justiça 

 
ATOS 

 

ATO-GAB/PGJ - 3162019 

Código de validação: A1352FED0F 

 

 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, no artigo 44 da Lei nº. 6.107/1994 e tendo em vista o disposto no Edital nº 132019/GPGJ, 

R E S O L V E : 

Remover a servidora NATÁLIA MONTEIRO FORTES, Matrícula nº 1071382, TÉCNICO MINISTERIAL - ÁREA: 

ADMINISTRATIVA, contemplada no Concurso de Remoção de Servidores, homologado pelo Ato nº 3112019-GPGJ, de 06 de 

setembro de 2019, da Direção das Promotorias de Justiça da Comarca de João Lisboa para a Direção das Promotorias de Justiça da 

Comarca de Imperatriz, tendo em vista o que consta do Processo nº 158782019. 

São Luís, 11 de setembro de 2019. 

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

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-geral de Justiça 

Matrícula 651919 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 12/09/2019 10:10 (LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO) 
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ATO-GAB/PGJ - 3172019 

Código de validação: C6CEF55FFB 

 

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, no artigo 44 da Lei nº. 6.107/1994 e tendo em vista o disposto no Edital nº 132019/GPGJ, 

R E S O L V E : 

Remover o servidor ERICKSON FILLIPPHE MARQUES MENEZES, Matrícula nº 1071448, TÉCNICO MINISTERIAL - ÁREA: 

ADMINISTRATIVA, contemplado no Concurso de Remoção de Servidores, homologado pelo Ato nº 3112019-GPGJ, de 06 de 

setembro de 2019, da Promotoria de Justiça da Comarca de Mirador para a Promotoria de Justiça da Comarca de Santo Antonio 

dos Lopes, tendo em vista o que consta do Processo nº 158782019. 

São Luís, 11 de setembro de 2019. 

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

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-geral de Justiça 

Matrícula 651919 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 12/09/2019 10:06 (LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO) 

 

 

Diretoria Geral 

 

EXTRATOS 

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2019 

 

PROCESSO N°:9341/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2019-SRP-CPL/PGJ/MA. OBJETO: Constituição de registro de 

preços para eventual aquisição de material permanente - Cafeteiras: 

ITE

M 

ESPECIFICAÇÃO UNIDAD

E 

QTD Marca/Modelo/  

Procedência 

PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

01 CAFETEIRA 

CAPACIDADE 6L 

CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL 430 E 

DEPÓSITO EM AÇO INOXIDÁVEL 304; 

PÉS INCLINADOS COM SAPATAS 

ANTIDERRAPANTES; TORNEIRA COM 

VISOR DE NÍVEL PARA ÁGUA E CAFÉ; 

RESISTÊNCIA TUBULAR E 

TERMOSTATO REGULÁVEL DE 20º A 

120º; AQUECIMENTO EM BANHO-

MARIA; ACOMPANHA VARETA PARA 

LIMPEZA DAS TORNEIRAS; IDEAL 

PARA PREPARAR E MANTER O CAFÉ 

AQUECIDO; INDICADA PARA BARES, 

PADARIAS, RESTAURANTES, HOTÉIS, 

POUSADAS E SERVIÇOS DE 

ALIMENTAÇÃO EM GERAL; 

Und. 10 Marca Consercaf 

Modelo C6 

Nacional 

R$ 555,25 R$ 5.552,50 

02 CAFETEIRA 

CAPACIDADE 10L 

CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL 430 E 

DEPÓSITO EM AÇO INOXIDÁVEL 304; 

PÉS INCLINADOS COM SAPATAS 

ANTIDERRAPANTES; TORNEIRA COM 

VISOR DE NÍVEL PARA ÁGUA E CAFÉ; 

RESISTÊNCIA TUBULAR E 

TERMOSTATO REGULÁVEL DE 20º A 

Und. 06 Marca Consercaf 

Modelo C10 

Nacional 

R$ 608,00 R$ 3.648,00 
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120º; AQUECIMENTO EM BANHO-

MARIA; ACOMPANHA VARETA PARA 

LIMPEZA DAS TORNEIRAS; IDEAL 

PARA PREPARAR E MANTER O CAFÉ 

AQUECIDO; INDICADA PARA BARES, 

PADARIAS, RESTAURANTES, HOTEIS, 

POUSADAS E SERVIÇOS DE  

ALIMENTAÇÃO EM GERAL; 

 VALOR TOTAL R$ 9.200,50 
VALOR GLOBAL: R$ 9.200,50 (nove mil, duzentos reais e cinquenta centavos). 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° 035/2019. PRAZO: 12 (doze) meses, com eficácia legal após a sua publicação na Imprensa Oficial. CONTRATANTE: 

Procuradoria-Geral de Justiça. CONTRATADA: MAGITECH – DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS ESIRELI. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis Federais nº. 10.520/02 e nº 8.666/93, Decreto Federal nº 5.450/05, Decreto Estadual nº. 

31.553/2016, Leis Complementares nº. 123/06 e nº. 147/14, Portaria nº 1.901/05-GPGJ e Ato Regulamentar nº 11/2014 – GPGJ, 

ambos deste Ministério Público Estadual, e demais normativos legais aplicáveis à espécie. 

A relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata 

de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

São Luís, 11 de setembro de 2019. 

 

EMMANUEL JOSÉ PERES NETTO GUTERRES SOARES 

Diretor-Geral da PGJ/MA 

 

 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO N°: 16528-2019. OBJETO: Realização de despesa com aplicação do Curso FORMAÇÃO EM MEDIAÇÃO 

FAMILIAR – MODULO V – “A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA PARA MEDIAÇÃO FAMILIAR: UMA ANÁLISE 

ESPECÍFICA A PARTIR DA RESPONSABILIDADE PARENTAL E DA GUARDA, ministrado pela instrutora FERNANDA 

MOLINARI, tendo como público-alvo membros e servidores do Ministério Público do Maranhão, a ser realizado no dia 13 de 

setembro de 2019,  das 08h às 12h, e das 14h às 18h, na Sede das Promotorias de Justiça da Capital, em São Luís, com carga 

horária de 09 horas-aulas, sendo 08 (oito) horas presenciais e 01 (uma) hora de EAD, no valor global de R$ 2.430,00 (dois mil, 

quatrocentos e trinta reais). CONTRATANTE: Procuradoria-Geral de Justiça. CONTRATADO: INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO 

E TRATAMENTO EM PSICOLOGIA PROF. JORGE TRINDADE SOCIEDADE SIMPLES. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei Federal n° 8.666/93. RECONHECIMENTO DA 

INEXIGIBILIDADE: Em 11.09.2019, por Emmanuel José Peres Netto Guterres Soares, Diretor-Geral. RATIFICAÇÃO: Em 

11.09.2019 por Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral de Justiça. 

São Luís, 12 de setembro de 2019. 

 

EMMANUEL JOSÉ PERES NETTO GUTERRES SOARES 

Diretor-Geral da PGJ 

 

 

Promotorias de Justiça da Comarca da Capital 

 

DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊCIA 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ESCUTA SOCIAL 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, através da 14ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Idoso e à Pessoa com 

Deficiência – CAOP/PIPD, CONVIDA toda a comunidade, representantes de organizações não governamentais, movimentos 

sociais, entidades sindicais, membros da iniciativa privada, instituições acadêmicas e de pesquisa e o público em geral para a 

ESCUTA SOCIAL que será realizada em 26 de setembro de 2019, a partir das 9:00h, no Centro Cultural do Ministério Público do 

Estado do Maranhão, situado na Rua Oswaldo Cruz, 1396, Centro, São Luís, cuja pauta será MOBILIDADE URBANA NA 

CIDADE DE SÃO LUÍS, tendo como objetivo a) debater políticas públicas e iniciativas necessárias para propiciar acessibilidade 
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aos pedestres e aos usuários dos serviços de transporte público da cidade que sejam pessoas com deficiência; b) conscientizar a 

população, gestores públicos e empresas privadas sobre a necessidade de respeitar os direitos das pessoas com deficiência; c) 

levantar os serviços oferecidos pelo Município, as limitações e desafios enfrentados para a efetivação dos resultados; d) apontar e 

identificar as demandas da população; e) ouvir os participantes; e) desenhar propostas de políticas públicas no Município. 

1) Procedimento e Forma de participação: 

1.1. 2.2. Abertura: A escuta social será aberta a toda a sociedade maranhense e será presidida pela Promotora de Justiça Theresa 

Maria Muniz Ribeiro de La Iglesia, que responde pela 14ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência; 

1.2. Exposição de convidados: Participarão, de forma direta na exposição do tema, a representante do Ministério Público que 

subscreve o presente documento, a Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos 

das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência – CAOp-PIPD, Dra. Gabriele Gadelha Barboza de Almeida, o Promotor de 

Justiça Titular da 14ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Dr. Ronald Pereira 

dos Santos, o Juiz de Direito Titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Dr. Douglas de Melo Martins, a Coordenadora do 

Coletivo de Mulheres com Deficiência do Maranhão, Dra. Isabelle Passinho, e o Secretário Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, Dr. Antônio Araújo Costa. Cada qual fará uso da palavra por, no máximo, 20 (vinte) minutos. 

1.3. Para fins de participação, ficam estabelecidas as seguintes regras: 

1.3.1) as manifestações dos presentes devem ser precedidas de inscrição, com a identificação do manifestante, e serão realizadas 

pelo tempo máximo de 03 (três) minutos; 

1.3.2) as autoridades públicas presentes poderão se manifestar pelo tempo máximo de 03 (três) minutos, também mediante prévia 

inscrição e identificação; 

1.3.3) a eventual realização de debates presenciais entre os participantes que se manifestarem será regulada pela Promotora de 

Justiça presidente da Escuta Social; 

1.3.4) todas as manifestações serão registradas, ainda que em resumo, e reduzidas a uma ata que será amplamente divulgada. 

Casos omissos serão resolvidos pela presidência dos trabalhos. 

E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital. 

São Luís, 11 de setembro de 2019. 

 

THERESA MARIA MUNIZ RIBEIRO DE LA IGLESIA 

Promotora de Justiça, respondendo pela 14ª Promotoria de Justiça 

Especializada na Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

 

 
Promotorias de Justiça das Comarcas do Interior 

 

AÇAILÂNDIA 

 

PORTARIA Nº 05/2019-2a PJE/AÇAI (P.I.C) 

 

A PROMOTORA DE JUSTIÇA TITULAR DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DA COMARCA DE 

AÇAILÂNDIA/MA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelo artigo 129, inciso III, da 

Constituição Federal da República, pelo artigo 8°, §1° da Lei Federal 7.347/1985, art. 26 da Lei Federal 8.625/1993 e, 

subsidiariamente, pela Lei Complementar 75/1993 e artigo 2° da resolução CSMP 010/2007, 

CONSIDERANDO que a Administração Pública Direta e Indireta de quaisquer dos poderes do Município, em especial, obedecerá 

aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência (art.37, caput, da CF 

CONSIDERANDO que dentre as funções institucionais do Ministério Público estão: promover, privativamente, a ação penal 

pública, na forma da lei; expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e 

documentos para instruí-los; requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e exercer outras funções que 

lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica 

de entidades públicas; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público  no exercício de suas atribuições poderá: notificar testemunhas e requisitar sua 

condução coercitiva, no caso de ausência injustificada; requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da 

Administração Pública direta ou indireta; realizar inspeções e diligências investigatórias; expedir notificações e intimações 

necessárias aos procedimentos que instaurar e ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a 

serviço de relevância pública; 

CONSIDERANDO que este Órgão do Ministério Público encaminhou o Inquérito Civil nº 50/2015-2ªPJE/ACAI, no dia 06 de 

novembro de 2017, para análise de irregularidades nos procedimentos licitatórios – Processo Licitatório n° 062/2014 e Pregão 

Presencial nº 022/2015, constantes no anexo I e II do referido Inquérito.  
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CONSIDERANDO que após análise, ficou constatado que as irregularidades de ordem formal apresentadas pela Assessoria 

Técnica, fls. 45/48, não indicaram ou conduziram à necessidade de se apurar eventual ato de improbidade administrativa, mas 

expõem inicialmente sobre notícia de crime prevista na Lei de Licitação. 

RESOLVE 

CONVERTER o Inquérito Civil Inquérito Civil 50/2015-2ª PJE/AÇAI em Procedimento Investigatório Criminal 05/2019 2ª-

PJE/AÇAI, a fim de adotar as medidas cabíveis no âmbito criminal. 

Registre-se esta portaria no livro próprio e autue-se, cumprindo-se, em seguida, as demais providências de praxe. 

Cumpra-se. 

Açailândia (MA), 11 de setembro de 2019. 

 

GLAUCE MARA LIMA MALHEIROS 

Promotora de Justiça Titular da 2ª PJEsp/Açai 

 

 

PORTARIA Nº 07/2019-2a PJEACD (P.A.) 

 

A PROMOTORA DE JUSTIÇA DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA/MA, 

no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição Federal da 

República, pelo artigo 8°, §1° da Lei Federal 7.347/1985, art. 26 da Lei Federal 8.625/1993 e, subsidiariamente, pela Lei 

Complementar 75/1993, sem prejuízo das demais disposições legais aplicáveis à espécie, em especial os arts. 3°, inc. I e 5°, inc. II 

do Ato Regulamentar Conjunto n° 05/2014, 

CONSIDERANDO que a Administração Pública Direta e Indireta de quaisquer dos poderes do Município, em especial, obedecerá 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF); 

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 129, incisos II e VI da Constituição Federal, art. 26, I, b e c da Lei 8.625/93, e artigos 7° 

e 16 da Lei 8.429/92, compete ao Ministério Público promover o Procedimento Administrativo e a Ação Civil Pública por ato de 

improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é instrumento extraprocessual destinado ao acompanhamento e fiscalização 

de instituições, políticas públicas, fatos de interesses coletivos, termos de ajustamento de conduta, dentre outras questões, nos 

termos do que dispõe o art. 5° do Ato Regulamentar n° 05/2014-GPGJ/CGMP e o art. 8°, II da Resolução n° 174/2017 do 

Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo 01/2016-2ªPJEACD foi instaurado acompanhar e fiscalizar os Portais da 

Transparência dos municípios de Açailândia, Cidelândia e São Francisco do Brejão; 

CONSIDERANDO o teor do despacho do último despacho proferido no bojo do referido procedimento, determinando o seu 

desmembramento para acompanhar, individualmente, cada um dos portais da transparência dos Poderes Executivo e Legislativo 

dos Municípios representados; 

CONSIDERANDO que nenhum dos portais da transparência dos citados municípios vem cumprindo integralmente com a 

legislação aplicável ao caso, especialmente, no caso dos autos, o Município de Açailândia; 

RESOLVE 

INSTAURAR o Procedimento Administrativo 07/2019-2ªPJEACD, a fim de acompanhar os fatos apresentados, visando promover 

a coleta de informações, certidões, apuração de possíveis irregularidades, além das demais diligências necessárias à promoção das 

medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com esteio na Lei 8.625/93 e Lei Complementar 013/91.  

Açailândia/MA, 11 de setembro de 2019. 

 

GLAUCE MARA LIMA MALHEIROS 

Promotora de Justiça Titular da 2ªPJEACD 

 

 

PORTARIA Nº 08/2019-2a PJEACD (P.A.) 

 

A PROMOTORA DE JUSTIÇA DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA/MA, 

no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição Federal da 

República, pelo artigo 8°, §1° da Lei Federal 7.347/1985, art. 26 da Lei Federal 8.625/1993 e, subsidiariamente, pela Lei 

Complementar 75/1993, sem prejuízo das demais disposições legais aplicáveis à espécie, em especial os arts. 3°, inc. I e 5°, inc. II 

do Ato Regulamentar Conjunto n° 05/2014, 

CONSIDERANDO que a Administração Pública Direta e Indireta de quaisquer dos poderes do Município, em especial, obedecerá 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF); 
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CONSIDERANDO que, segundo o artigo 129, incisos II e VI da Constituição Federal, art. 26, I, b e c da Lei 8.625/93, e artigos 7° 

e 16 da Lei 8.429/92, compete ao Ministério Público promover o Procedimento Administrativo e a Ação Civil Pública por ato de 

improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é instrumento extraprocessual destinado ao acompanhamento e fiscalização 

de instituições, políticas públicas, fatos de interesses coletivos, termos de ajustamento de conduta, dentre outras questões, nos 

termos do que dispõe o art. 5° do Ato Regulamentar n° 05/2014-GPGJ/CGMP e o art. 8°, II da Resolução n° 174/2017 do 

Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo 01/2016-2ªPJEACD foi instaurado acompanhar e fiscalizar os Portais da 

Transparência dos municípios de Açailândia, Cidelândia e São Francisco do Brejão; 

CONSIDERANDO o teor do despacho do último despacho proferido no bojo do referido procedimento, determinando o seu 

desmembramento para acompanhar, individualmente, cada um dos portais da transparência dos Poderes Executivo e Legislativo 

dos Municípios representados; 

CONSIDERANDO que nenhum dos portais da transparência dos citados municípios vem cumprindo integralmente com a 

legislação aplicável ao caso, especialmente, no caso dos autos, a Câmara Municipal de Açailândia; 

RESOLVE 

INSTAURAR o Procedimento Administrativo 08/2019-2ªPJEACD, a fim de acompanhar os fatos apresentados, visando promover 

a coleta de informações, certidões, apuração de possíveis irregularidades, além das demais diligências necessárias à promoção das 

medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com esteio na Lei 8.625/93 e Lei Complementar 013/91.  

Açailândia/MA, 11 de setembro de 2019. 

 

GLAUCE MARA LIMA MALHEIROS 

Promotora de Justiça Titular da 2ªPJEACD 

 

 

PORTARIA Nº 09/2019-2a PJEACD (P.A.) 

 

A PROMOTORA DE JUSTIÇA DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA/MA, 

no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição Federal da 

República, pelo artigo 8°, §1° da Lei Federal 7.347/1985, art. 26 da Lei Federal 8.625/1993 e, subsidiariamente, pela Lei 

Complementar 75/1993, sem prejuízo das demais disposições legais aplicáveis à espécie, em especial os arts. 3°, inc. I e 5°, inc. II 

do Ato Regulamentar Conjunto n° 05/2014, 

CONSIDERANDO que a Administração Pública Direta e Indireta de quaisquer dos poderes do Município, em especial, obedecerá 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF); 

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 129, incisos II e VI da Constituição Federal, art. 26, I, b e c da Lei 8.625/93, e artigos 7° 

e 16 da Lei 8.429/92, compete ao Ministério Público promover o Procedimento Administrativo e a Ação Civil Pública por ato de 

improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é instrumento extraprocessual destinado ao acompanhamento e fiscalização 

de instituições, políticas públicas, fatos de interesses coletivos, termos de ajustamento de conduta, dentre outras questões, nos 

termos do que dispõe o art. 5° do Ato Regulamentar n° 05/2014-GPGJ/CGMP e o art. 8°, II da Resolução n° 174/2017 do 

Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo 01/2016-2ªPJEACD foi instaurado acompanhar e fiscalizar os Portais da 

Transparência dos municípios de Açailândia, Cidelândia e São Francisco do Brejão; 

CONSIDERANDO o teor do despacho do último despacho proferido no bojo do referido procedimento, determinando o seu 

desmembramento para acompanhar, individualmente, cada um dos portais da transparência dos Poderes Executivo e Legislativo 

dos Municípios representados; 

CONSIDERANDO que nenhum dos portais da transparência dos citados municípios vem cumprindo integralmente com a 

legislação aplicável ao caso, especialmente, no caso dos autos, o Município de Cidelândia; 

RESOLVE 

INSTAURAR o Procedimento Administrativo 09/2019-2ªPJEACD, a fim de acompanhar os fatos apresentados, visando promover 

a coleta de informações, certidões, apuração de possíveis irregularidades, além das demais diligências necessárias à promoção das 

medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com esteio na Lei 8.625/93 e Lei Complementar 013/91.  

Açailândia/MA, 11 de setembro de 2019. 

 

GLAUCE MARA LIMA MALHEIROS 

Promotora de Justiça Titular da 2ªPJEACD 
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PORTARIA Nº 10/2019-2a PJEACD (P.A.) 

 

A PROMOTORA DE JUSTIÇA DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA/MA, 

no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição Federal da 

República, pelo artigo 8°, §1° da Lei Federal 7.347/1985, art. 26 da Lei Federal 8.625/1993 e, subsidiariamente, pela Lei 

Complementar 75/1993, sem prejuízo das demais disposições legais aplicáveis à espécie, em especial os arts. 3°, inc. I e 5°, inc. II 

do Ato Regulamentar Conjunto n° 05/2014, 

CONSIDERANDO que a Administração Pública Direta e Indireta de quaisquer dos poderes do Município, em especial, obedecerá 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF); 

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 129, incisos II e VI da Constituição Federal, art. 26, I, b e c da Lei 8.625/93, e artigos 7° 

e 16 da Lei 8.429/92, compete ao Ministério Público promover o Procedimento Administrativo e a Ação Civil Pública por ato de 

improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é instrumento extraprocessual destinado ao acompanhamento e fiscalização 

de instituições, políticas públicas, fatos de interesses coletivos, termos de ajustamento de conduta, dentre outras questões, nos 

termos do que dispõe o art. 5° do Ato Regulamentar n° 05/2014-GPGJ/CGMP e o art. 8°, II da Resolução n° 174/2017 do 

Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo 01/2016-2ªPJEACD foi instaurado acompanhar e fiscalizar os Portais da 

Transparência dos municípios de Açailândia, Cidelândia e São Francisco do Brejão; 

CONSIDERANDO o teor do despacho do último despacho proferido no bojo do referido procedimento, determinando o seu 

desmembramento para acompanhar, individualmente, cada um dos portais da transparência dos Poderes Executivo e Legislativo 

dos Municípios representados; 

CONSIDERANDO que nenhum dos portais da transparência dos citados municípios vem cumprindo integralmente com a 

legislação aplicável ao caso, especialmente, no caso dos autos, a Câmara Municipal de Cidelândia; 

RESOLVE 

INSTAURAR o Procedimento Administrativo 10/2019-2ªPJEACD, a fim de acompanhar os fatos apresentados, visando promover 

a coleta de informações, certidões, apuração de possíveis irregularidades, além das demais diligências necessárias à promoção das 

medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com esteio na Lei 8.625/93 e Lei Complementar 013/91.  

Açailândia/MA, 11 de setembro de 2019. 

 

GLAUCE MARA LIMA MALHEIROS 

Promotora de Justiça Titular da 2ªPJEACD 

 

 

PORTARIA Nº 11/2019-2a PJEACD (P.A.) 

 

A PROMOTORA DE JUSTIÇA DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA/MA, 

no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição Federal da 

República, pelo artigo 8°, §1° da Lei Federal 7.347/1985, art. 26 da Lei Federal 8.625/1993 e, subsidiariamente, pela Lei 

Complementar 75/1993, sem prejuízo das demais disposições legais aplicáveis à espécie, em especial os arts. 3°, inc. I e 5°, inc. II 

do Ato Regulamentar Conjunto n° 05/2014, 

CONSIDERANDO que a Administração Pública Direta e Indireta de quaisquer dos poderes do Município, em especial, obedecerá 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF); 

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 129, incisos II e VI da Constituição Federal, art. 26, I, b e c da Lei 8.625/93, e artigos 7° 

e 16 da Lei 8.429/92, compete ao Ministério Público promover o Procedimento Administrativo e a Ação Civil Pública por ato de 

improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é instrumento extraprocessual destinado ao acompanhamento e fiscalização 

de instituições, políticas públicas, fatos de interesses coletivos, termos de ajustamento de conduta, dentre outras questões, nos 

termos do que dispõe o art. 5° do Ato Regulamentar n° 05/2014-GPGJ/CGMP e o art. 8°, II da Resolução n° 174/2017 do 

Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo 01/2016-2ªPJEACD foi instaurado acompanhar e fiscalizar os Portais da 

Transparência dos municípios de Açailândia, Cidelândia e São Francisco do Brejão; 

CONSIDERANDO o teor do despacho do último despacho proferido no bojo do referido procedimento, determinando o seu 

desmembramento para acompanhar, individualmente, cada um dos portais da transparência dos Poderes Executivo e Legislativo 

dos Municípios representados; 

CONSIDERANDO que nenhum dos portais da transparência dos citados municípios vem cumprindo integralmente com a 

legislação aplicável ao caso, especialmente, no caso dos autos, o Município de São Francisco do Brejão; 

RESOLVE 
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INSTAURAR o Procedimento Administrativo 11/2019-2ªPJEACD, a fim de acompanhar os fatos apresentados, visando promover 

a coleta de informações, certidões, apuração de possíveis irregularidades, além das demais diligências necessárias à promoção das 

medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com esteio na Lei 8.625/93 e Lei Complementar 013/91.  

Açailândia/MA, 11 de setembro de 2019. 

 

GLAUCE MARA LIMA MALHEIROS 

Promotora de Justiça Titular da 2ªPJEACD 

 

 

PORTARIA Nº 12/2019-2a PJEACD (P.A.) 

 

A PROMOTORA DE JUSTIÇA DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA/MA, 

no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição Federal da 

República, pelo artigo 8°, §1° da Lei Federal 7.347/1985, art. 26 da Lei Federal 8.625/1993 e, subsidiariamente, pela Lei 

Complementar 75/1993, sem prejuízo das demais disposições legais aplicáveis à espécie, em especial os arts. 3°, inc. I e 5°, inc. II 

do Ato Regulamentar Conjunto n° 05/2014, 

CONSIDERANDO que a Administração Pública Direta e Indireta de quaisquer dos poderes do Município, em especial, obedecerá 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF); 

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 129, incisos II e VI da Constituição Federal, art. 26, I, b e c da Lei 8.625/93, e artigos 7° 

e 16 da Lei 8.429/92, compete ao Ministério Público promover o Procedimento Administrativo e a Ação Civil Pública por ato de 

improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo é instrumento extraprocessual destinado ao acompanhamento e fiscalização 

de instituições, políticas públicas, fatos de interesses coletivos, termos de ajustamento de conduta, dentre outras questões, nos 

termos do que dispõe o art. 5° do Ato Regulamentar n° 05/2014-GPGJ/CGMP e o art. 8°, II da Resolução n° 174/2017 do 

Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo 01/2016-2ªPJEACD foi instaurado acompanhar e fiscalizar os Portais da 

Transparência dos municípios de Açailândia, Cidelândia e São Francisco do Brejão; 

CONSIDERANDO o teor do despacho do último despacho proferido no bojo do referido procedimento, determinando o seu 

desmembramento para acompanhar, individualmente, cada um dos portais da transparência dos Poderes Executivo e Legislativo 

dos Municípios representados; 

CONSIDERANDO que nenhum dos portais da transparência dos citados municípios vem cumprindo integralmente com a 

legislação aplicável ao caso, especialmente, no caso dos autos, a Câmara Municipal de São Francisco do Brejão; 

RESOLVE 

INSTAURAR o Procedimento Administrativo 12/2019-2ªPJEACD, a fim de acompanhar os fatos apresentados, visando promover 

a coleta de informações, certidões, apuração de possíveis irregularidades, além das demais diligências necessárias à promoção das 

medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com esteio na Lei 8.625/93 e Lei Complementar 013/91.  

Açailândia/MA, 11 de setembro de 2019. 

 

GLAUCE MARA LIMA MALHEIROS 

Promotora de Justiça Titular da 2ªPJEACD 

 

 

BARRA DO CORDA 

 

PORTARIA-1ªPJBCO - 412019 

Código de validação: 7D4B18FEBA 

 

OBJETO: Acompanhar e fiscalizar cumprimento da Recomendação-1ªPJBCO – 52019 à Prefeitura de Jenipapo dos Vieiras para 

realização de concurso público com intuito de suprir a demanda de vagas por servidores concursados, atualmente ocupadas por 

servidores contratados. 

O Dr. Guaracy Martins Figueiredo, Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barra do Corda, usando 

suas atribuições legais que lhe confere o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e o artigo 26, inciso I, da lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público (lei nº 8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes e, 

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

administrativas, na forma dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal, artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei 

nº 8.625/93; 

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

individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/1988); 
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CONSIDERANDO que Constituição Federal elegeu como princípios norteadores da Administração Pública a publicidade e a 

moralidade (art. 37, caput); 

CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II da CF/1988); 

CONSIDERANDO que os cargos comissionados são restritos ao exercício da função de chefia, direção e assessoramento e que 

devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei; 

CONSIDERANDO a necessidade de todo gestor obedecer aos princípios que regem toda e qualquer função administrativa, 

principalmente os princípios constitucionais explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, 

caput da Constituição federal de 1988); 

CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou em emprego público depende de aprovação em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, II) ; 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº 000710-281/2019 (SIMP), que consta encaminhamento da Recomendação-1ªPJBCO - 

52019 ao Prefeito de Jenipapo dos Vieiras, recomendando a realização de concurso público para suprimento de vagas no quadro da 

Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras e suas secretarias, vagas estas atualmente ocupadas por servidores contratados; 

CONSIDERANDO que até a data presente a recomendação ainda não foi totalmente atendida uma vez que o processo encontra-se 

ainda em fase de levantamento de vagas pela administração municipal de Jenipapo dos Vieiras, 

RESOLVE: 

1. Converter a Notícia de Fato Nº 710-281/2019 (SIMP) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 710-281/2019, na forma 

dos arts. 3º, V, e 5º, II, do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP c/c art. 8º da Resolução do CNMP nº 174/2017, 

com escopo de acompanhar e fiscalizar cumprimento da Recomendação-1ªPJBCO – 52019 à Prefeitura de Jenipapo dos Vieiras 

para realização de concurso público com intuito de suprir a demanda de vagas por servidores concursados, atualmente ocupadas 

por servidores contratados. 

2. Nomear como secretário no presente procedimento o técnico ministerial Paulo de Tarso Rabêlo Santana, que servirá sob o 

compromisso do seu cargo, e a quem determino como providência preliminar o seguinte, inclusive, para tanto, dando-lhes ordem 

para a expedição de ofícios: 

a) Autue-se e publique-se com o envio desta portaria ao Diário de Justiça e Diário Eletrônico do MPMA (Lei nº 10.399 de 29 de 

dezembro de 2015), via biblioteca da PGJ, bem assim com afixação de uma via no local de hábito; 

b) Proceda-se à juntada aos autos a Notícia de Fato Nº 710-281/2019 (SIMP). 

Barra do Corda/MA, 11 de setembro de 2019. 

 

GUARACY MARTINS FIGUEIREDO 

Promotor de Justiça 

Matrícula 815126 

Documento assinado. Barra do Corda, 11/09/2019 09:44 (GUARACY MARTINS FIGUEIREDO) 

 

 

PORTARIA-1ªPJBCO - 422019 

Código de validação: 7614A72971 

 

OBJETO: Acompanhar e fiscalizar cumprimento da Recomendação-1ªPJBCO – 82019 à Câmara de Vereadores do Município de 

Jenipapo dos Vieiras para realização de concurso público com intuito de suprir a demanda de vagas por servidores concursados, 

atualmente ocupadas por servidores contratados. 

O Dr. Guaracy Martins Figueiredo, Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barra do Corda, usando 

suas atribuições legais que lhe confere o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e o artigo 26, inciso I, da lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público (lei nº 8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes e, 

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

administrativas, na forma dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal, artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei 

nº 8.625/93; 

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

individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/1988); 

CONSIDERANDO que Constituição Federal elegeu como princípios norteadores da Administração Pública a publicidade e a 

moralidade (art. 37, caput); 

CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II da CF/1988); 
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CONSIDERANDO que os cargos comissionados são restritos ao exercício da função de chefia, direção e assessoramento e que 

devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei; 

CONSIDERANDO a necessidade de todo gestor obedecer aos princípios que regem toda e qualquer função administrativa, 

principalmente os princípios constitucionais explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, 

caput da Constituição federal de 1988); 

CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou em emprego público depende de aprovação em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, II) ; 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº 000711-281/2019 (SIMP), que consta encaminhamento da Recomendação-1ªPJBCO - 

82019 ao Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Jenipapo dos Vieiras, recomendando a realização de concurso 

público para suprimento de vagas no quadro da Câmara Municipal de Jenipapo dos Vieiras, vagas estas atualmente ocupadas por 

servidores contratados; 

CONSIDERANDO que até a data presente a recomendação ainda não foi atendida, não sendo também respondidos os OFC-

1ªPJBCO-5252019 e OFC-1ªPJBCO-5482019, que solicitam informações sobre o andamento do processo para realização do 

concurso público, 

RESOLVE: 

1. Converter a Notícia de Fato Nº 711-281/2019 (SIMP) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 711-281/2019, na forma 

dos arts. 3º, V, e 5º, II, do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP c/c art. 8º da Resolução do CNMP nº 174/2017, 

com escopo de acompanhar e fiscalizar cumprimento da Recomendação-1ªPJBCO – 82019 à Câmara de Vereadores do Município 

de Jenipapo dos Vieiras para realização de concurso público com intuito de suprir a demanda de vagas por servidores concursados, 

atualmente ocupadas por servidores contratados. 

2. Nomear como secretário no presente procedimento o técnico ministerial Paulo de Tarso Rabêlo Santana, que servirá sob o 

compromisso do seu cargo, e a quem determino como providência preliminar o seguinte, inclusive, para tanto, dando-lhes ordem 

para a expedição de ofícios: 

a) Autue-se e publique-se com o envio desta portaria ao Diário de Justiça e Diário Eletrônico do MPMA (Lei nº 10.399 de 29 de 

dezembro de 2015), via biblioteca da PGJ, bem assim com afixação de uma via no local de hábito; 

b) Proceda-se à juntada aos autos a Notícia de Fato Nº 711-281/2019 (SIMP). 

Barra do Corda/MA, 11 de setembro de 2019. 

 

GUARACY MARTINS FIGUEIREDO 

Promotor de Justiça 

Matrícula 815126 

Documento assinado. Barra do Corda, 11/09/2019 09:43 (GUARACY MARTINS FIGUEIREDO) 

 

 

PORTARIA-1ªPJBCO - 432019 

Código de validação: EF06832761 

 

OBJETO: Acompanhar e fiscalizar cumprimento da Recomendação-1ªPJBCO – 72019 à Câmara de Vereadores do Município de 

Fernando Falcão para realização de concurso público com intuito de suprir a demanda de vagas por servidores concursados, 

atualmente ocupadas por servidores contratados. 

O Dr. Guaracy Martins Figueiredo, Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barra do Corda, usando 

suas atribuições legais que lhe confere o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e o artigo 26, inciso I, da lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público (lei nº 8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes e, 

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

administrativas, na forma dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal, artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei 

nº 8.625/93; 

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

individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/1988); 

CONSIDERANDO que Constituição Federal elegeu como princípios norteadores da Administração Pública a publicidade e a 

moralidade (art. 37, caput); 

CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II da CF/1988); 

CONSIDERANDO que os cargos comissionados são restritos ao exercício da função de chefia, direção e assessoramento e que 

devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei; 
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CONSIDERANDO a necessidade de todo gestor obedecer aos princípios que regem toda e qualquer função administrativa, 

principalmente os princípios constitucionais explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, 

caput da Constituição federal de 1988); 

CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou em emprego público depende de aprovação em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, II); 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº 000706-281/2019 (SIMP), que consta encaminhamento da Recomendação-1ªPJBCO - 

72019 ao Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Fernando Falcão, recomendando a realização de concurso público 

para suprimento de vagas no quadro da Câmara Municipal de Fernando Falcão, vagas estas atualmente ocupadas por servidores 

contratados; 

CONSIDERANDO que até a data presente a recomendação ainda não foi totalmente atendida, não tendo sido iniciado o processo 

para realização de concurso público devido à necessidade de aprovação de projeto de lei para criação de cargos no quadro de 

pessoal da Câmara Municipal de Fernando Falcão, 

RESOLVE: 

1. Converter a Notícia de Fato Nº 706-281/2019 (SIMP) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 706-281/2019, na forma 

dos arts. 3º, V, e 5º, II, do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP c/c art. 8º da Resolução do CNMP nº 174/2017, 

com escopo de acompanhar e fiscalizar cumprimento da Recomendação-1ªPJBCO – 72019 à Câmara de Vereadores do Município 

de Fernando Falcão para realização de concurso público com intuito de suprir a demanda de vagas por servidores concursados, 

atualmente ocupadas por servidores contratados. 

2. Nomear como secretário no presente procedimento o técnico ministerial Paulo de Tarso Rabêlo Santana, que servirá sob o 

compromisso do seu cargo, e a quem determino como providência preliminar o seguinte, inclusive, para tanto, dando-lhes ordem 

para a expedição de ofícios: 

a) Autue-se e publique-se com o envio desta portaria ao Diário de Justiça e Diário Eletrônico do MPMA (Lei nº 10.399 de 29 de 

dezembro de 2015), via biblioteca da PGJ, bem assim com afixação de uma via no local de hábito; 

b) Proceda-se à juntada aos autos a Notícia de Fato Nº 706-281/2019 (SIMP). 

Barra do Corda/MA, 11 de setembro de 2019. 

 

GUARACY MARTINS FIGUEIREDO 

Promotor de Justiça 

Matrícula 815126 

Documento assinado. Barra do Corda, 11/09/2019 09:18 (GUARACY MARTINS FIGUEIREDO) 

 

 

PORTARIA-1ªPJBCO - 442019 

Código de validação: 6D72151A72 

PORTARIA 

 

OBJETO: Acompanhar e fiscalizar cumprimento da Recomendação-1ªPJBCO – 42019 à Prefeitura Municipal de Fernando Falcão 

para realização de concurso público com intuito de suprir a demanda de vagas por servidores concursados, atualmente ocupadas 

por servidores contratados. 

O Dr. Guaracy Martins Figueiredo, Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barra do Corda, usando 

suas atribuições legais que lhe confere o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e o artigo 26, inciso I, da lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público (lei nº 8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes e, 

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

administrativas, na forma dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal, artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei 

nº 8.625/93; 

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

individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/1988); 

CONSIDERANDO que Constituição Federal elegeu como princípios norteadores da Administração Pública a publicidade e a 

moralidade (art. 37, caput); 

CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II da CF/1988); 

CONSIDERANDO que os cargos comissionados são restritos ao exercício da função de chefia, direção e assessoramento e que 

devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei; 

CONSIDERANDO a necessidade de todo gestor obedecer aos princípios que regem toda e qualquer função administrativa, 

principalmente os princípios constitucionais explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, 

caput da Constituição federal de 1988); 
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CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou em emprego público depende de aprovação em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, II) ; 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato Nº 000708-281/2019 (SIMP), que consta encaminhamento da Recomendação-1ªPJBCO - 

42019 ao Prefeito do Município de Fernando Falcão, recomendando a realização de concurso público para suprimento de vagas no 

quadro da Prefeitura de Fernando Falcão e suas secretarias, vagas estas atualmente ocupadas por servidores contratados; 

CONSIDERANDO que até a data presente a recomendação ainda não foi totalmente atendida, uma vez que o processo para 

realização do concurso público encontra-se ainda em fase de licitação, 

RESOLVE: 

1. Converter a Notícia de Fato Nº 708-281/2019 (SIMP) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 708-281/2019, na forma 

dos arts. 3º, V, e 5º, II, do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP c/c art. 8º da Resolução do CNMP nº 174/2017, 

com escopo de acompanhar e fiscalizar cumprimento da Recomendação-1ªPJBCO – 42019 à Prefeitura Municipal de Fernando 

Falcão para realização de concurso público com intuito de suprir a demanda de vagas por servidores concursados, atualmente 

ocupadas por servidores contratados. 

2. Nomear como secretário no presente procedimento o técnico ministerial Paulo de Tarso Rabêlo Santana, que servirá sob o 

compromisso do seu cargo, e a quem determino como providência preliminar o seguinte, inclusive, para tanto, dando-lhes ordem 

para a expedição de ofícios: 

a) Autue-se e publique-se com o envio desta portaria ao Diário de Justiça e Diário Eletrônico do MPMA (Lei nº 10.399 de 29 de 

dezembro de 2015), via biblioteca da PGJ, bem assim com afixação de uma via no local de hábito; 

b) Proceda-se à juntada aos autos a Notícia de Fato Nº 708-281/2019 (SIMP). 

Barra do Corda/MA, 11 de setembro de 2019. 

 

GUARACY MARTINS FIGUEIREDO 

Promotor de Justiça 

Matrícula 815126 

Documento assinado. Barra do Corda, 11/09/2019 09:10 (GUARACY MARTINS FIGUEIREDO) 

 

 

CAXIAS 

 

PORTARIA-1ªPJCAX - 122019 

Código de validação: 135A97AE74 

 

Objeto: Instaurar Inquérito Civil decorrente do Procedimento Administrativo 5029-254/2015, destinado ao acompanhamento da 

Concorrência 007/2015, realizada pelo Município de Caxias para manutenção de praças públicas nas zonas urbana e rural. 

O Dr. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JÚNIOR, Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça de Caxias, usando das 

atribuições que lhe confere o art. 129, inc. III, da Constituição Federal e o art. 26, inc. I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público (Lei 8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes e, 

Considerando a existência do Procedimento Administrativo 5029-254/2015, destinado a apurar supostas irregularidades na 

execução de concorrências públicas realizadas pelo Município de Caxias; 

Considerando que o procedimento licitatório relativo à Concorrência 07/2015 foi analisado e, conforme parecer técnico nº 

081/2018-AT/NATAR/TIMON, foram apontados indícios de possíveis irregularidades no procedimento licitatório realizado pela 

Prefeitura de Caxias, ora investigada; 

Considerando que não há ainda nos autos documentos relativos às fases seguintes à celebração do contrato, notadamente quanto à 

execução e pagamentos decorrentes, por meio dos quais seja possível verificar a existência de eventual dano ao patrimônio público; 

Considerando a necessidade de prosseguir nas investigações e coleta de provas para embasamento de possível futura Ação Civil 

Pública, bem como de que há indícios razoáveis para ensejar uma investigação por parte do Ministério Público, sobretudo após 

análise da Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral de Justiça; 

RESOLVE: 

Instaurar o presente Inquérito Civil, com fulcro no art. 01 da Resolução n° 23/2017 do CNMP, observando as diligências que 

seguem: 

I) Seja autuada e registrada a presente PORTARIA, bem como o registro no SIMP onde será gerada a numeração eletrônica do 

Inquérito Civil, ficando, desde já, designado o servidor desta promotoria para atuar como secretário e, numerando-se e rubricando-

se todas as suas folhas, devendo proceder na forma disciplinada na Resolução 23/2007 do CNMP e normas do Colégio de 

Procuradores do Ministério Público do Maranhão e ato Conjunto da PGJ e CGMP; 

II) Seja a presente PORTARIA registrada no SIMP, conforme regulamentação interna, devendo ser anotado, ainda, como assunto 

objeto de investigação seguinte: “Investigação de possíveis irregularidades na Concorrência 07/2015, realizada pelo Município de 

Caxias para manutenção de praças públicas nas zonas urbana e rural de Caxias” ; 
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III) Providencie a publicação no local de costume, bem como a remessa de cópia ao Setor de Coordenação de Documentação e 

Biblioteca, mediante cópia dos originais assinados, além do seu inteiro teor aos seguintes e-mails: biblioteca@mpma.mp.br ou 

diarioeletronico@mpma.mp.br. 

IV) Determino ainda a expedição de Requisição ao Secretário de Administração e Finanças para que apresente cópia integral do 

processo relativo à execução do contrato celebrado por meio da Concorrência 007/2015, notadamente quanto à execução, empenho, 

liquidação, e quaisquer outros documentos relacionados, e posteriores à celebração do contrato, como notas fiscais e atestes de 

execução do serviço. Prazo de 15 (quinze) dias úteis para informações; 

Caxias/MA, 24 de junho de 2019. 

 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR 

Promotor de Justiça 

Matrícula 1070706 

Documento assinado. Caxias, 24/06/2019 14:14 (FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR) 

 

 

PORTARIA-1ªPJCAX - 132019 

Código de validação: 2F657393FF 

 

Objeto: Instaurar Inquérito Civil decorrente do Procedimento Administrativo 5029-254/2015, destinado ao acompanhamento da 

Concorrência 008/2015, realizada pelo Município de Caxias para manutenção de logradouros e prédios públicos na zona urbana e 

rural. 

O Dr. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JÚNIOR, Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça de Caxias, usando das 

atribuições que lhe confere o art. 129, inc. III, da Constituição Federal e o art. 26, inc. I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público (Lei 8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes e, 

Considerando a existência do Procedimento Administrativo 5029-254/2015, destinado a apurar supostas irregularidades na 

execução de concorrências públicas realizadas pelo Município de Caxias; 

Considerando que o procedimento licitatório relativo à Concorrência 08/2015 foi analisado e, conforme parecer técnico nº 

082/2018-AT/NATAR/TIMON, foram apontados indícios de possíveis irregularidades no procedimento licitatório realizado pela 

Prefeitura de Caxias, ora investigada; 

Considerando que não há ainda nos autos documentos relativos às fases seguintes à celebração do contrato, notadamente quanto à 

execução e pagamentos decorrentes, por meio dos quais seja possível verificar a existência de eventual dano ao patrimônio público; 

Considerando a necessidade de prosseguir nas investigações e coleta de provas para embasamento de possível futura Ação Civil 

Pública, bem como de que há indícios razoáveis para ensejar uma investigação por parte do Ministério Público, mormente após 

análise da Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral de Justiça; 

RESOLVE: 

Instaurar o presente Inquérito Civil, com fulcro no art. 01 da Resolução n° 23/2017 do CNMP, observando as diligências que 

seguem: 

I) Seja autuada e registrada a presente PORTARIA, bem como o registro no SIMP onde será gerada a numeração eletrônica do 

Inquérito Civil, ficando, desde já, designado o servidor desta promotoria para atuar como secretário e, numerando-se e rubricando-

se todas as suas folhas, devendo proceder na forma disciplinada na Resolução 23/2007 do CNMP e normas do Colégio de 

Procuradores do Ministério Público do Maranhão e ato Conjunto da PGJ e CGMP; 

II) Seja a presente PORTARIA registrada no SIMP, conforme regulamentação interna, devendo ser anotado, ainda, como assunto 

objeto de investigação seguinte: “Investigação de possíveis irregularidades na Concorrência 08/2015, realizada pelo Município de 

Caxias para manutenção de logradouros e prédios públicos na zona urbana e rural”; 

III) Providencie a publicação no local de costume, bem como a remessa de cópia ao Setor de Coordenação de Documentação e 

Biblioteca, mediante cópia dos originais assinados, além do seu inteiro teor aos seguintes e-mails: biblioteca@mpma.mp.br ou 

diarioeletronico@mpma.mp.br. 

IV) Determino ainda a expedição de Requisição ao Secretário de Administração e Finanças para que apresente cópia integral do 

processo relativo à execução do contrato celebrado por meio da Concorrência 008/2015, notadamente quanto à execução, empenho, 

liquidação, e quaisquer outros documentos relacionados, e posteriores à celebração do contrato, como notas fiscais e atestes de 

execução do serviço. Prazo de 15 (quinze) dias úteis para informações; 

Caxias/MA, 24 de junho de 2019. 

 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR 

Promotor de Justiça 

Matrícula 1070706 

Documento assinado. Caxias, 24/06/2019 14:30 (FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR) 
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PORTARIA-1ªPJCAX - 142019 

Código de validação: F66A5DFBD5 

 

Objeto: Instaurar Inquérito Civil decorrente do Procedimento Administrativo 5029-254/2015, destinado ao acompanhamento da 

Concorrência 009/2015, realizada pelo Município para recuperação de estradas vicinais no 2º Distrito do Município de Caxias. 

O Dr. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JÚNIOR, Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça de Caxias, usando das 

atribuições que lhe confere o art. 129, inc. III, da Constituição Federal e o art. 26, inc. I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público (Lei 8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes e, 

Considerando a existência do Procedimento Administrativo 5029-254/2015, destinado a apurar supostas irregularidades na 

execução de concorrências públicas realizadas pelo Município de Caxias; 

Considerando que o procedimento licitatório relativo à Concorrência 09/2015 foi analisado e, conforme parecer técnico nº 

083/2018-AT/NATAR/TIMON, foram apontados indícios de possíveis irregularidades no procedimento licitatório realizado pela 

Prefeitura de Caxias, ora investigada; 

Considerando que não há ainda nos autos documentos relativos às fases seguintes à celebração do contrato, notadamente quanto à 

execução e pagamentos decorrentes, por meio dos quais seja possível verificar a existência de eventual dano ao patrimônio público; 

Considerando a necessidade de prosseguir nas investigações e coleta de provas para embasamento de possível futura Ação Civil 

Pública, bem como de que há indícios razoáveis para ensejar uma investigação por parte do Ministério Público, mormente após 

análise da Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral de Justiça; 

RESOLVE: 

Instaurar o presente Inquérito Civil, com fulcro no art. 01 da Resolução n° 23/2017 do CNMP, observando as diligências que 

seguem: 

I) Seja autuada e registrada a presente PORTARIA, bem como o registro no SIMP onde será gerada a numeração eletrônica do 

Inquérito Civil, ficando, desde já, designado o servidor desta promotoria para atuar como secretário e, numerando-se e rubricando-

se todas as suas folhas, devendo proceder na forma disciplinada na Resolução 23/2007 do CNMP e normas do Colégio de 

Procuradores do Ministério Público do Maranhão e ato Conjunto da PGJ e CGMP; 

II) Seja a presente PORTARIA registrada no SIMP, conforme regulamentação interna, devendo ser anotado, ainda, como assunto 

objeto de investigação seguinte: “Investigação de possíveis irregularidades na Concorrência 09/2015, realizada pelo Município de 

Caxias para recuperação de estradas vicinais no 2º Distrito do Município de Caxias”. 

III) Providencie a publicação no local de costume, bem como a remessa de cópia ao Setor de Coordenação de Documentação e 

Biblioteca, mediante cópia dos originais assinados, além do seu inteiro teor aos seguintes e-mails: biblioteca@mpma.mp.br ou 

diarioeletronico@mpma.mp.br. 

IV) Determino ainda a expedição de Requisição ao Secretário de Administração e Finanças para que apresente cópia integral do 

processo relativo à execução do contrato celebrado por meio da Concorrência 009/2015, notadamente quanto à execução, empenho, 

liquidação, e quaisquer outros documentos relacionados, e posteriores à celebração do contrato, como notas fiscais e atestes de 

execução do serviço. Prazo de 15 (quinze) dias úteis para informações; 

Caxias/MA, 24 de junho de 2019. 

 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR 

Promotor de Justiça 

Matrícula 1070706 

Documento assinado. Caxias, 24/06/2019 14:20 (FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR) 

 

 

COELHO NETO 

 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

para acompanhamento da execução do Plano de Ação Estratégica dos recursos do FUNDEF no Município de Afonso Cunha/MA 

 

CONSIDERANDO o disposto no Ato Interinstitucional Conjunto nº. 01/2017, assinado pelo MPMA, MPF no Maranhão, MPC-

MA, CGU-MA, TCU-MA e AGU-MA, que instituiu a Ação Interinstitucional O dinheiro do FUNDEF é da Educação: por uma 

educação pública de qualidade para todos os maranhenses; 

CONSIDERANDO que, no Acórdão n.º 1824/2017, o TCU sedimentou o entendimento de que “os recursos a serem repassados 

aos estados/municípios – embora advenham de pagamentos a serem efetuados via precatórios – têm origem vinculada aos recursos 

provenientes do Fundef. Uma vez que a origem desses recursos é vinculada ao referido fundo, conclui-se que sua destinação 

também deve ser vinculada às finalidades do Fundef/Fundeb, a saber, o dispêndio exclusivo em manutenção e desenvolvimento do 

ensino”; 

CONSIDERANDO que o aludido Acórdão consignou, ainda, que “… a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei 11.494/2007 

torna-se prejudicada, haja vista que a destinação de 60% dos recursos mencionados para o pagamento da remuneração dos 
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profissionais do magistério da educação básica pode resultar em graves implicações futuras quando exauridos tais recursos, 

havendo potencial afronta a disposições constitucionais – tais como a irredutibilidade salarial, o teto remuneratório constitucional e 

os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da economicidade – e legais, em especial os arts. 15, 16 e 21 da Lei 

Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)” e que a “… aplicação da totalidade deles pode ser definida em 

cronograma de despesas que englobe mais de um exercício financeiro”(Acórdão TCU n.º 1824/2017). 

CONSIDERANDO, que o Supremo Tribunal Federal, no dia 06/09/2017, no julgamento das Ações Originárias (ACOs) 648, 660, 

669 e 700, ajuizadas, respectivamente pelos Estados da Bahia, do Amazonas, de Sergipe e do Rio Grande do Norte, condenou a 

União ao pagamento de diferenças relacionadas à complementação do FUNDEF e determinou que os recursos recebidos 

retroativamente deverão ser destinados exclusivamente à educação. 

CONSIDERANDO, que o Supremo Tribunal Federal, no dia 15/05/2018, no julgamento do MS 35.675 – Distrito Federal, proferiu 

medida cautelar ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, na qual definiu 

que “a probabilidade do direito invocado é esvaziada, principalmente, por conta de dois argumentos. Em primeiro lugar, o art. 22 

da Lei nº 11.494/2007 faz expressa menção a 60% dos “recursos anuais”, sendo razoável a interpretação que exclui de seu 

conteúdo recursos eventuais ou extraordinários, como seriam os recursos objeto deste mandado de segurança. Em segundo lugar, a 

previsão legal expressa é de os recursos sejam utilizados para o pagamento da “remuneração dos professores no magistério”, não 

havendo qualquer previsão para a concessão de abono ou qualquer outro favorecimento pessoal momentâneo, e não valorização 

abrangente e continuada da categoria. 17. Não vislumbro, ademais, perigo na demora, pois o pagamento de qualquer ação de 

manutenção e desenvolvimento do ensino, com os recursos oriundos dos precatórios, deverá ser precedida de programação, 

licitação, empenho e liquidação. Não houve, nessa linha, demonstração concreta de que os recursos iriam ser utilizados 

imediatamente para outras despesas. Ademais, embora determinado o encaminhamento da decisão do TCU ao Tribunal de Contas 

dos Municípios do Pará (doc. 11), o processo administrativo em questão apreciou, concretamente, apenas a situação dos 

municípios do Estado do Maranhão. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar”. 

RESOLVE instaurar a presente Portaria nº 11/2019 (inciso IV, do art. 5º c/c o art. 6º e o inciso V, do art. 3º, todos do Ato 

Regulamentar Conjunto nº 05/2014 - GPGJ/CGMP, de 25/11/2014) 

AUTORIDADE QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO: Dra. Elisete Pereira dos Santos – Promotora de Justiça Titular da 2ª 

Promotoria de Justiça de Coelho Neto. 

OBJETO: acompanhar a execução do Plano de Ação Estratégica elaborado pelo Município de Afonso Cunha, a fim de garantir que 

os recursos da educação, oriundos das diferenças do FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno (VMAA), 

sejam aplicados exclusivamente em ações de manutenção e desenvolvimento da educação, inclusive com a anulação de contrato 

advocatício firmado com inexigibilidade de licitação à revelia da legislação de regência. 

Base legal: CF, art. 127, art. 60 ADCT; Lei nº 8.666/93, Lei nº 9.424/96; Lei Complementar 101/2000, Lei nº 8.429/92, art. 11, 

inciso I. 

Investigado: Prefeito Municipal de Afonso Cunha. 

Interessados: Sociedade local e Educação Pública. 

Autor da representação inaugural: PGJ/MA, pela Recomendação nº 01/2017-GPGJ. 

Prazo para encerramento: 11/09/2020 (art. 8º do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014 - GPGJ/CGMP, de 25/11/2014) 

Secretárioa dos autos: Wlliana Said Tajra Caldas Nascimento, matrícula 1070003, nomeada na forma da lei, independentemente de 

termo de compromisso, por seu vínculo funcional com o MPMA. 

Diligências iniciais: 

1. Autue-se, registre-se no SIMP, e publique-se com o envio desta portaria ao Diário Oficial do Estado e Diário Eletrônico do 

MPMA (Lei nº 10.399 de 29 de Dezembro de 2015), via biblioteca da PGJ, bem assim no local de hábito; 

2. Juntem-se: 

2.1) A recomendação nº 01/2017-GPGJ; 

2.2) O Ato Interinstitucional nº 01/2017; 

2.3) Os documentos encaminhados a esta Promotoria de Justiça pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação; 

3. Cumpra-se com prioridade. 

Encaminhe-se a presente Portaria para a publicação de praxe. 

Após, conclusos. 

Coelho Neto/MA, 11 de setembro de 2019. 

 

ELISETE PEREIRA DOS SANTOS 

Promotora de Justiça 
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MONÇÃO 

 

EDT-PJMON - 42019 

Código de validação: F9AA94B2AD 

 

A Promotoria de Justiça de Monção/MA, situada na Rua da Baronesa 550 – Centro, Monção/MA, através do Dr. Tibério Augusto 

Lima de Melo, por aplicação analógica do Art. 10, §1º do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP e pelo presente 

edital, torna público, para todos interessados e para ciência dos mesmos, a ementa da decisão tomada pelo Promotor de Justiça em 

tela que determinou o ARQUIVAMENTO das seguintes peças (abaixo descrito): 

IC Autuação Objeto Interessados Ementa 

007/2015 27/Out/2015 

Investigação sobre 

atos de improbidade 

administrativa 

cometidos pelo 

Prefeito Municipal e 

Presidente da Câmara 

de Vereadores de 

Monção/MA 

Município de 

Monção/MA e 

Câmara de 

Vereadores de 

Monção/MA 

Representação Genérica. Ausência de 

Imputação de Fatos Concretos. Ausência de 

Documentos e/ou Indicação de Provas pelo 

Representante. Ausência de Provas. 

Especulações Veiculadas em um Único Blog. 

Ausência de Indícios de Veracidade. 

Arquivamento. Inteligência do Art. 9° da Lei 

7.347/85. Remessa ao Conselho Superior do 

Ministério Público nos moldes do Art. 30 da 

Lei 8.625/93, Art. 10 da Resolução 23/2007 do 

Conselho Nacional do Ministério Público. 

TIBERIO AUGUSTO LIMA DE MELO 

Promotor de Justiça 

Matrícula 1072730 

Documento assinado. Monção, 11/09/2019 18:29 (TIBERIO AUGUSTO LIMA DE MELO) 

 

 

PRESIDENTE DUTRA 

 

PORTARIA-1ªPJPRD - 32019 

Código de validação: C3AB7A397C 

 

OBJETO: Instaurar INQUÉRITO CIVIL, por conversão da Notícia de Fato n.º 000322-509/2019, visando apurar possível ato de 

improbidade no Pregão Presencial n.º 001/2019, deflagrado pela prefeitura municipal de Presidente Dutra, ante a notícia de 

violação dos princípios administrativos, notadamente o da transparência e impessoalidade. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do Promotor de Justiça signatário, titular da 1ª Promotoria de Justiça de 

Presidente Dutra/MA, com atribuição na Defesa da Probidade Administrativa, com base no que preceitua o art. 129, II, da 

Constituição Federal, 

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

democrático e os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 3º da Resolução CNMP n.º 174/2017, a Notícia de Fato deve ser convertida em outro 

procedimento investigatório, quando do advento de 30 (trinta) dias, prorrogado por 90 (noventa) dias, fundamentadamente, sem 

que tenham sido concluídas as investigações; 

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão da Notícia de Fato nº 000322-509/2019 encontra-se superado e ante a necessidade de 

continuação das coletas de provas para apuração de possível irregularidade, para posterior ingresso da ação civil pública 

competente para aplicação de sanção ou arquivamento ou outra medida judicial cabível, em sendo confirmados os fatos; 

RESOLVE 

INSTAURAR o presente INQUÉRITO CIVIL para apurar possível ato de improbidade na realização do Pregão Presencial n.º 

001/2019, deflagrado pela prefeitura municipal de Presidente Dutra, ante a notícia de violação dos princípios administrativos, 

notadamente o da transparência e impessoalidade. Para tanto, 

1 - A autuação da presente portaria, bem como o registro SIMP; 

2 - A nomeação do servidor Ivan Gomes da Silva Júnior para atuar como secretário do inquérito civil; 

3 – Oficiar ao Conselho Superior do Ministério Público acerca da presente adequação, enviando cópia da presente portaria; 

4 – Encaminhe-se cópia da presente portaria à biblioteca da PGJ para a devida publicação; 

5 - A afixação desta portaria no quadro de avisos da promotoria; 
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6 – Notifique-se o pregoeiro e os secretários municipais de Saúde e Infraestrutura para prestarem esclarecimentos nesta Promotoria 

de Justiça. 

A seguir, voltem-me para posteriores deliberações. 

CUMPRA-SE. 

Presidente Dutra, 11 de setembro de 2019. 

 

CLODOALDO NASCIMENTO ARAUJO 

Promotor de Justiça 

Matrícula 1070499 

 

 

PORTARIA-1ªPJPRD - 42019 

Código de validação: 3255657C92 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do Promotor de Justiça signatário, titular da 1ª Promotoria de Justiça de 

Presidente Dutra/MA, com atribuição na Defesa da Probidade Administrativa, com base no que preceitua o art. 129, II, da 

Constituição Federal, 

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

democrático e os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 3º da Resolução CNMP n.º 174/2017, a Notícia de Fato deve ser convertida em outro 

procedimento investigatório, quando do advento de 30 (trinta) dias, prorrogado por 90 (noventa) dias, fundamentadamente, sem 

que tenham sido concluídas as investigações; 

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão da Notícia de Fato nº 018/2018 (SIMP 001138-280/2018) encontra-se superado e 

ante a necessidade de continuação das coletas de provas para apurar os fatos para posterior ingresso da ação civil pública 

competente para aplicação de sanção ou arquivamento ou outra medida judicial cabível, em sendo confirmados os fatos; 

RESOLVE 

INSTAURAR por conversão a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL para apurar possível acúmulo ilegal de cargo 

público por incompatibilidade de horário dos envolvidos. Para tanto, DETERMINA: 

1 - A autuação da presente portaria, bem como o registro SIMP; 

2 - A nomeação do servidor Ivan Gomes da Silva Júnior para atuar como secretário do inquérito civil; 

3 – Oficiar ao Conselho Superior do Ministério Público acerca da presente adequação, enviando cópia da desta portaria; 

4 – Encaminhe-se cópia da presente portaria à biblioteca da PGJ para a devida publicação no Diário Eletrônico; 

5 - A afixação desta portaria no quadro de avisos da promotoria; 

6 – Notifique-se os servidores envolvidos para prestarem depoimentos nesta Promotoria de Justiça; 

7 – Oficie-se a Secretaria Municipal de Educação para que tome ciência da incompatibilidade de horários dos referidos servidores, 

bem como adote medidas cabíveis para sanar eventual ilegalidade, informando a esta Promotoria de Justiça as providências 

adotadas. 

A seguir, voltem-me para posteriores deliberações. 

CUMPRA-SE. 

Presidente Dutra, 11 de setembro de 2019. 

 

CLODOALDO NASCIMENTO ARAUJO 

Promotor de Justiça 

Matrícula 1070499 

Documento assinado. Presidente Dutra, 12/09/2019 08:30 (CLODOALDO NASCIMENTO ARAUJO) 

 

 

SANTA INÊS 

 

PORTARIA-1ªPJSI - 402019 

Código de validação: 54CCB8CDDB 

 

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

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

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

para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos; 
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CONSIDERANDO que o inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, é procedimento investigatório e será instaurado para 

apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, nos termos da 

legislação aplicável, servindo para o exercício das atribuições inerentes às funções institucionais do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o cargo de Pregoeiro, segundo explicitado na Nota Técnica NTC-CAOP-PROAD-92018, é privativo de 

servidor público, efetivo ou comissionado, portador de capacitação específica para tanto, não podendo ser acumulado com outro 

cargo, função ou emprego público; 

CONSIDERANDO as orientações constantes da Nota Técnica NTC-CAOPPROAD-92018, bem como a necessidade de verificar a 

regularidade da nomeação de Pregoeiro para o Município de Santa Inês; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (art. 37 da CF); 

CONSIDERANDO as disposições constantes do art. 37, caput, da Constituição Federal, os princípios que norteiam a 

Administração Pública e as disposições da Lei nº 7.347/85 e da Lei nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO as disposições constantes da Resolução CNMP nº 23/2007, da Resolução nº 22/2014 do CPMP e do Ato 

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

procedimentos administrativos no âmbito do Ministério Público, 

RESOLVE: 

INSTAURAR, sob sua presidência, INQUÉRITO CIVIL em face de Maria Vianey Pinheiro Bringel, Prefeita Municipal de Santa 

Inês, e Antônio Jacksom Lopes da Silva, Pregoeiro do Município de Santa Inês, visando a apuração das irregularidades apontadas 

para posterior ajuizamento de ação civil pública, celebração de termo de ajustamento de conduta ou arquivamento na forma da lei. 

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

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

servidores desta Promotoria de Justiça. 

Na oportunidade, DETERMINO, como providências preliminares: 

1) a notificação pessoal dos investigados, dando-lhes ciência da instauração do presente inquérito civil, oportunidade em que cópia 

da Portaria de instauração deverá ser encaminhada como parte integrante das competentes notificações, concedendo-lhes o prazo 

de 10 (dez) dias úteis para resposta e/ou juntada dos documentos que entenderem necessários ao esclarecimento dos fatos, e 

2) seja certificado o oferecimento de resposta ao ofício n° 547/2019-1ªPJSI (fls. 103). 

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

conformidade ao que preconiza as Resolução nº 023/2007 do CNMP e o Ato Regulamentar Conjunto nº 005/2014-GPGJ/CGMP. 

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

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

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

VI, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Cumpra-se. 

Santa Inês/MA, 10 de setembro de 2.019. 

 

LARISSA SÓCRATES DE BASTOS 

Promotora de Justiça 

Matrícula 1070670 

Documento assinado. Santa Inês, 10/09/2019 13:27 (LARISSA SÓCRATES DE BASTOS) 

 

 

REC-1ªPJSI - 152019 

Código de validação: 0797B98B35 

RECOMENDAÇÃO Nº 015/2019 – 1ªPJSI 

 

Dispõe sobre a necessidade de providências por parte da Secretária Municipal de Saúde de Bela Vista do Maranhão e da Diretoria 

do Hospital Municipal de Bela Vista do Maranhão, ou de quem venha a lhes suceder ou substituir nos seus respectivos cargos da 

saúde pública do Município de Bela Vista do Maranhão, no sentido de respeitar e efetivar a Portaria do Ministério da Saúde n° 

2.048/2002, quanto às diretrizes técnicas das transferências e transportes inter-hospitalares e comunicar a este órgão eventual 

transgressão perpetrada por qualquer profissional da área da saúde. 

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

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

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93; art. 26, § 1º, inciso IV, da Lei 

Complementar Estadual nº 13/91, e no exercício de sua função institucional da defesa dos preceitos abrigados nas Constituições 

Federal e Estadual, especialmente no trato de garantir-lhes o acatamento por parte, entre outros, dos órgãos da Administração 

Pública Estadual ou Municipal (Constituição Federal, art. 129, inciso II), e 
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CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem 

à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal); 

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

lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle (art. 197, CRFB); 

CONSIDERANDO que a administração pública deve obedecer, dentre outros, o princípio da legalidade e eficiência (artigo 37, 

caput, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO as informações constantes do termo de declaração de fls. 130/137, oferecido por Katheryne Macedo Coutinho 

Nogueira, Diretora do Hospital Municipal de Bela Vista do Maranhão, segundo a qual algumas normas referentes ao transporte 

inter-hospitalar não estão sendo devidamente atendidas; 

CONSIDERANDO as disposições constantes da Portaria do Ministério da Saúde n° 2.048/2002 e 

CONSIDERANDO que o transporte irregular de pacientes pode ocasionar piora do quadro médico do transportado, diminuindo as 

chances de sobrevida, 

RESOLVE: 

RECOMENDAR à Secretária Municipal de Saúde de Bela Vista do Maranhão e à Diretoria do Hospital Municipal de Bela Vista 

do Maranhão, ou de quem venha a lhes suceder ou substituir nos seus respectivos cargos da saúde pública do Município de Bela 

Vista do Maranhão, que adotem todas as providências e medidas administrativas no sentido de: 

I) promover a efetiva aplicação da Portaria do Ministério da Saúde n° 2.048/2002, especificamente quanto às diretrizes técnicas de 

transferências e transporte inter-hospitalar, estabelecendo protocolo de atuação dos profissionais da saúde lotados no Hospital 

Municipal de Bela Vista do Maranhão, ou qualquer outra unidade de saúde do Município que venha a realizar o transporte de 

pacientes, a saber: 

3 - Diretrizes Técnicas: 

3.1 - Responsabilidades/Atribuições do Serviço/Médico Solicitante 

Ficam estabelecidas as seguintes responsabilidades/atribuições ao Serviço/Médico solicitante: 

a - O médico responsável pelo paciente seja ele plantonista, diarista ou o médico assistente, deve realizar as solicitações de 

transferências à Central de Regulação e realizar contato prévio com o serviço potencialmente receptor; 

b - Não remover paciente em risco iminente de vida, sem prévia e obrigatória avaliação e atendimento respiratório, hemodinâmico 

e outras medidas urgentes específicas para cada caso, estabilizando-o e preparando-o para o transporte; 

c - Esgotar seus recursos antes de acionar a central de regulação ou outros serviços do sistema loco regional; 

d - A decisão de transferir um paciente grave é estritamente médica e deve considerar os princípios básicos do transporte, quais 

sejam: não agravar o estado do paciente, garantir sua estabilidade e garantir transporte com rapidez e segurança; 

e - Informar ao médico regulador, de maneira clara e objetiva, as condições do paciente; 

f - Elaborar documento de transferência que deve acompanhar o paciente durante o transporte e compor seu prontuário na unidade 

receptora, registrando informações relativas ao atendimento prestado na unidade solicitante, como diagnóstico de entrada, exames 

realizados e as condutas terapêuticas adotadas. Este documento deverá conter o nome e CRM legíveis, além da assinatura do 

solicitante; 

g - Obter a autorização escrita do paciente ou seu responsável para a transferência. Poder-se-á prescindir desta autorização sempre 

que o paciente não esteja apto para fornecê-la e não esteja acompanhado de possível responsável; 

h - A responsabilidade da assistência ao paciente transferido é do médico solicitante, até que o mesmo seja recebido pelo médico da 

unidade responsável pelo transporte, nos casos de transferência em viaturas de suporte avançado de vida ou até que o mesmo seja 

recebido pelo médico do serviço receptor, nos casos de transferência em viaturas de suporte básico de vida ou viaturas de 

transporte simples. O início da responsabilidade do médico da viatura de transporte ou do médico da unidade receptora não cessa a 

responsabilidade de indicação e avaliação do profissional da unidade solicitante; 

i - Nos casos de transporte de pacientes em suporte básico de vida para unidades de apoio diagnóstico e terapêutico, para realização 

de exames ou tratamentos, se o paciente apresentar intercorrência de urgência, a responsabilidade pelo tratamento e estabilização é 

da unidade que está realizando o procedimento, que deverá estar apta para seu atendimento, no que diz respeito a medicamentos, 

equipamentos e recursos humanos capacitados; 

j - Nos casos de transporte de pacientes críticos para realização de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos e, caso estes 

serviços situem-se em clínicas desvinculadas de unidades hospitalares, o suporte avançado de vida será garantido pela equipe da 

unidade de transporte; 

k - Nos locais em que as Centrais de Regulação ainda não estejam estruturadas ou em pleno funcionamento, é vedado a todo e 

qualquer solicitante, seja ele público ou privado, remover pacientes sem contato prévio com a instituição/serviço potencialmente 

receptor; 

l - Nos locais em que as Centrais de Regulação já estão em funcionamento, nenhum paciente poderá ser transferido sem contato 

prévio com a mesma ou contrariando sua determinação; 

m - Nos casos de transferências realizadas pelo setor privado, o serviço ou empresa solicitante deverá se responsabilizar pelo 

transporte do paciente, bem como pela garantia de recepção do mesmo no serviço receptor, obedecendo as especificações técnicas 

estabelecidas neste Regulamento; 
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n - Nos casos de operadoras de planos privados de assistência à saúde, permanece em vigor a legislação própria a respeito deste 

tema, conforme Resolução CONSU n° 13, de 4 de novembro de 1998 e eventual regulamentação posterior a ser estabelecida pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

3.2 - Responsabilidades/Atribuições da Central de Regulação/Médico Regulador Além das estabelecidas no Capítulo II deste 

Regulamento, ficam definidas as seguintes responsabilidades/atribuições para a Central de Regulação/Médico Regulador: 

a - O acionamento e acompanhamento da unidade e equipe de transporte, caso estes se localizem descentralizados em relação à 

estrutura física da central de regulação, como nos casos de transporte aeromédico, hidroviário ou terrestre, em que se opte por 

descentralizar viaturas e equipes para garantir maior agilidade na resposta. Nestes casos, a localização dos veículos e das equipes 

de saúde responsáveis pelo transporte deverá ser pactuada entre os gestores municipais da região de abrangência da central; 

b - Utilizar o conceito de “vaga zero”, definido no Capítulo II deste Regulamento também nos casos de regulações inter-

hospitalares, quando a avaliação do estado clínico do paciente e da disponibilidade de recursos loco regionais o tornem imperativo. 

3.3 - Responsabilidades/Atribuições da Equipe de Transporte Ficam estabelecidas as seguintes responsabilidades/atribuições à 

Equipe de Transporte: 

a - Acatar a determinação do médico regulador quanto ao meio de transporte e tipo de ambulância que deverá ser utilizado para o 

transporte; 

b - Informar ao médico regulador caso as condições clínicas do paciente no momento da recepção do mesmo para transporte não 

sejam condizentes com as informações que foram fornecidas ao médico regulador e repassadas por este à equipe de transporte; 

c - No caso de transporte terrestre, deverão ser utilizadas as viaturas de transporte simples para os pacientes eletivos, em decúbito 

horizontal ou sentados, viaturas de suporte básico ou suporte avançado de vida, de acordo com o julgamento e determinação do 

médico regulador, a partir da avaliação criteriosa da história clínica, gravidade e risco de cada paciente, estando tais viaturas, seus 

equipamentos, medicamentos, tripulações e demais normas técnicas estabelecidas no presente Regulamento; 

d - O transporte inter-hospitalar pediátrico e neonatal deverá obedecer às diretrizes estabelecidas neste Regulamento, sendo que as 

viaturas utilizadas para tal devem estar equipadas com incubadora de transporte e demais equipamentos necessários ao adequado 

atendimento neonatal e pediátrico; 

e - Registrar todas as intercorrências do transporte no documento do paciente; 

f - Passar o caso, bem como todas as informações e documentação do paciente, ao médico do serviço receptor; 

g - Comunicar ao médico regulador o término do transporte; 

h - Conduzir a ambulância e a equipe de volta à sua base. 

II) promover a devida comunicação a este órgão no caso de eventual transgressão por parte de qualquer profissional, possibilitando 

a adoção das providências cabíveis. 

Remeta-se cópia da presente recomendação à Secretária Municipal de Saúde de Bela Vista do Maranhão e à Diretora do Hospital 

Municipal de Bela Vista do Maranhão para fins de ciência e adoção das providências cabíveis. 

Fica determinado o prazo de 30 (trinta) dias úteis, a partir do recebimento da recomendação expedida, para manifestação e 

comprovação acerca das providências porventura adotadas em atenção à presente recomendação. 

Encaminhe-se, ainda, cópia à Coordenadoria de Documentação e Biblioteca do Ministério Público do Estado do Maranhão para 

fins de publicação, afixando, também, cópia no átrio das Promotorias de Justiça desta Comarca pelo prazo de 15 (quinze) dias. 

Santa Inês/MA, 11 de setembro de 2.019. 

 

LARISSA SÓCRATES DE BASTOS 

Promotora de Justiça 

Matrícula 1070670 

Documento assinado. Santa Inês, 11/09/2019 17:54 (LARISSA SÓCRATES DE BASTOS) 

 

 

SANTA LUZIA 

 

PORTARIA Nº 11/2019 – 1ª PJSL  

 

Objeto: Conversão da Notícia de Fato nº 13/2018- 1ª PJSL, SIMP – 000155-256/2018, em Procedimento Administrativo. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu representante signatário, no desempenho de suas atribuições 

legais, com fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal; no artigo 26, inciso I da Lei n.º 8.625/93 - Lei Orgânica do 

Ministério Público; e no art. 26, incisos IV e V, da Lei Complementar n.º 13/91 - Lei Orgânica do Ministério Público do Maranhão: 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 13/2018- 1ª PJSL, instaurada para a fiscalização dos portais da transparência e as 

transferências voluntárias do Estado aos Municípios;  

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos, através das medidas judiciais e extrajudiciais necessárias; 
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CONSIDERANDO, por fim, o conteúdo do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014 - GPGJ/CGMP, art. 5º, IV e parágrafo único, a 

Resolução nº 02/2014, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Maranhão, da Resolução nº 23/2007 do Conselho 

Nacional do Ministério Público, da Lei nº 7.347/85, da Lei Complementar nº 13/91 e demais dispositivos legais pertinentes; 

RESOLVO:  

CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO nº 13/2018- 1ª PJSL, SIMP – 000155-256/2018, em Procedimento Administrativo, 

com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos atos descritos na inicial; 

DESIGNO, como Secretário, para auxiliar na instrução deste Procedimento Administrativo, o servidor Anderson da Silva Costa; 

DETERMINO, de imediato, que se proceda à autuação desta Portaria, bem como ao registro no Sistema Simplificado do 

Ministério Público - SIMP; 

DETERMINO o envio de cópias: 

a) ao Conselho Superior do Ministério Público, para ciência, solicitando a publicação desta Portaria nos órgãos de imprensa local; 

b) à Biblioteca da Procuradoria-Geral de Justiça, para que seja encaminhada à publicação no Diário Oficial. 

Como primeiras diligências, DETERMINO: 

1º A juntada dos relatórios de avaliação dos portais das transparências dos requeridos, onde se contata que o município de Santa 

Luzia não cumpre as exigências legais, enquanto o município de Alto Alegre do Pindaré cumpre.  

1º Seja oficiado pessoalmente o município de Santa Luzia, na pessoa da Prefeita, para, no prazo de dez dias, apresentar 

informações sobre o descumprimento da legislação vigente em relação ao portal da transparência do município, com as 

advertências de praxe.  

Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 

Santa Luzia/MA, 11 de setembro de 2019. 

 

LEONARDO SANTANA MODESTO 

Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Santa Luzia/MA 

 

 

PORTARIA Nº 12/2019 – 1ª PJSL  

 

Objeto: Conversão da Notícia de Fato nº 08/2018- 1ª PJSL, SIMP – 000112-256/2018, em Procedimento Administrativo. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu representante signatário, no desempenho de suas atribuições 

legais, com fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal; no artigo 26, inciso I da Lei n.º 8.625/93 - Lei Orgânica do 

Ministério Público; e no art. 26, incisos IV e V, da Lei Complementar n.º 13/91 - Lei Orgânica do Ministério Público do Maranhão: 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 08/2018- 1ª PJSL, instaurada para acompanhar cônjuge de beneficiário do programa 

minha casa minha vida;  

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos, através das medidas judiciais e extrajudiciais necessárias; 

CONSIDERANDO, por fim, o conteúdo do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014 - GPGJ/CGMP, art. 5º, IV e parágrafo único, a 

Resolução nº 02/2014, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Maranhão, da Resolução nº 23/2007 do Conselho 

Nacional do Ministério Público, da Lei nº 7.347/85, da Lei Complementar nº 13/91 e demais dispositivos legais pertinentes; 

RESOLVO:  

CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO nº 08/2018- 1ª PJSL, SIMP – 000112-256/2018, em Procedimento Administrativo, 

com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos atos descritos na inicial; 

DESIGNO, como Secretário, para auxiliar na instrução deste Procedimento Administrativo, o servidor Anderson da Silva Costa; 

DETERMINO, de imediato, que se proceda à autuação desta Portaria, bem como ao registro no Sistema Simplificado do 

Ministério Público - SIMP; 

DETERMINO o envio de cópias: 

a) ao Conselho Superior do Ministério Público, para ciência, solicitando a publicação desta Portaria nos órgãos de imprensa local; 

b) à Biblioteca da Procuradoria-Geral de Justiça, para que seja encaminhada à publicação no Diário Oficial. 

Como primeiras diligências, DETERMINO: 

1º Seja notificado pessoalmente o requerente para comparecer a promotoria de justiça no dia 13 de setembro de 2019, às 09:00, 

trazendo os documentos pessoais próprios e da sra. Remilda Nunes da Silva Lima.  

Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 

Santa Luzia/MA, 11 de setembro de 2019. 

 

LEONARDO SANTANA MODESTO 

Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Santa Luzia/MA 

 

 

 



 

 

 

 

DIÁRIO ELETRÔNICO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MARANHÃO 

  

São Luís/MA. Disponibilização: 12/09/2019. Publicação: 13/09/2019. Edição nº 173/2019.  
 

 

24 

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

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

 

PORTARIA Nº 13/2019 – 1ª PJSL  

 

Objeto: Conversão da Notícia de Fato nº 17/2018- 1ª PJSL, SIMP – 000205-256/2018, em Procedimento Administrativo. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu representante signatário, no desempenho de suas atribuições 

legais, com fulcro no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal; no artigo 26, inciso I da Lei n.º 8.625/93 - Lei Orgânica do 

Ministério Público; e no art. 26, incisos IV e V, da Lei Complementar n.º 13/91 - Lei Orgânica do Ministério Público do Maranhão: 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 07/2018- 1ª PJSL, instaurada para apurar denúncia de omissão da prefeitura de Santa 

Luzia no encaminhamento dos dossiês ao Banco do Brasil referente o programa minha casa minha vida;  

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos, através das medidas judiciais e extrajudiciais necessárias; 

CONSIDERANDO, por fim, o conteúdo do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014 - GPGJ/CGMP, art. 5º, IV e parágrafo único, a 

Resolução nº 02/2014, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Maranhão, da Resolução nº 23/2007 do Conselho 

Nacional do Ministério Público, da Lei nº 7.347/85, da Lei Complementar nº 13/91 e demais dispositivos legais pertinentes; 

RESOLVO:  

CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO nº 17/2018- 1ª PJSL, SIMP – 000205-256/2018, em Procedimento Administrativo, 

com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos atos descritos na inicial; 

DESIGNO, como Secretário, para auxiliar na instrução deste Procedimento Administrativo, o servidor Anderson da Silva Costa; 

DETERMINO, de imediato, que se proceda à autuação desta Portaria, bem como ao registro no Sistema Simplificado do 

Ministério Público - SIMP; 

DETERMINO o envio de cópias: 

a) ao Conselho Superior do Ministério Público, para ciência, solicitando a publicação desta Portaria nos órgãos de imprensa local; 

b) à Biblioteca da Procuradoria-Geral de Justiça, para que seja encaminhada à publicação no Diário Oficial. 

Como primeiras diligências, DETERMINO: 

1º Seja oficiado o gerente da agência do Banco do Brasil deste município solicitando informações, no prazo de dez dias, se a 

situação do encaminhamento dos dossiês pela prefeitura de Santa Luzia para o programa “minha casa minha vida” foram 

regularizados.  

Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 

Santa Luzia/MA, 11 de setembro de 2019. 

 

LEONARDO SANTANA MODESTO 

Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Santa Luzia/MA 
 

 

SENADOR LA ROCQUE 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 15/2019-PJSLR 

PORTARIA nº 16/2019-PJSLR  

SIMP nº 000478-002/2015  

 

Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo para verificar a veracidade do fato noticiado, tendo por objeto apurar eventual 

situação de risco vivenciada por pessoa idosa, identificando-se familiares e/ou responsáveis. 

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

Justiça de Senador La Rocque, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, II, da Constituição Federal, art. 26, I da 

Lei Federal nº 8.625/93 e art. 27, I, da Lei Complementar Estadual nº 013/91, e: 

CONSIDERANDO os fatos descritos na Notícia de Fato nº 116/2015-PJSLR, consistente em situação de vulnerabilidade social 

vivenciada por pessoa idosa;  

CONSIDERANDO que constitui obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, de acordo com o art. 3º da Lei 10.741, de 1º 

de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso; 

CONSIDERANDO que tem o idoso o direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus 

familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada, nos termos do art. 37 do Estatuto do Idoso; 

CONSIDERANDO que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, 

e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei, como prevê o art. 4º do Estatuto do Idoso; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 74, incisos I e V, do Estatuto do Idoso, competir ao Ministério Público instaurar o inquérito 

civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais 

homogêneos do idoso, bem como instaurar procedimento administrativo podendo, para instruí-lo, expedir notificações, colher 
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depoimentos ou esclarecimentos e requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e 

federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias;  

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

atividades não sujeitas a inquérito civil, no caso apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; (art. 5º, III e 

IV, do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP); 

RESOLVE: 

CONVERTER a Notícia de Fato nº 116/2015-PJSLR em Procedimento Administrativo stricto sensu, com o objetivo de verificar a 

veracidade do fato noticiado, a partir do encaminhamento de relatório do CREAS, tendo por objeto apurar eventual situação de 

risco vivenciada por pessoa idosa, identificando-se familiares e/ou responsáveis. 

Determino, por ora, a adoção das seguintes providências, sem exclusão de outras a serem adotadas no curso do procedimento: 

1. Expeça-se ofício para a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde de Buritirana para que tome as providências 

necessárias a assegurar os direitos dos idosos citados no relatório do CREAS, inclusive encaminhando o relatório dos atendimentos 

realizados; 

2. Expeça-se ofício para a Secretaria de Saúde de Buritirana para que tome as providências necessárias a assegurar os direitos à 

saúde dos idosos citados no relatório do CREAS, com encaminhamento dos relatórios feitos pelo agente comunitário de saúde e 

agendamento de consulta médica, uma vez que no relatório do CREAS consta a informação que os idosos estão desnutridos e 

desorientados; 

3. Notifique-se a Sra. Gessica Quinto Monteiro para comparecer nesta Promotoria de Justiça, a fim de ser ouvida acerca de 

familiares que possam exercer a curatela dos idosos, bem como dispensar-lhes os cuidados necessários; 

4. REGISTRE-SE, AUTUE-SE e PUBLIQUE-SE. 

DESIGNO para secretariar os trabalhos os servidores EUGÊNIO OLIVEIRA CARDINS, técnico ministerial, e HUGO 

LEONARDO NERO SANTOS, técnico ministerial, ambos lotados nesta Promotoria de Justiça. 

Senador La Rocque, 09 de setembro de 2019. 

 

PALOMA RIBEIRO GONÇALVES DE PINHO REIS 

Promotora de Justiça 

 

 

URBANO SANTOS 

 

REC-PJURS - 42019 

Código de validação: 9CABA02B8F 

Procedimento Administrativo: 05/2019-PJUS/MA 

 

Objeto: Acompanhar e fiscalizar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar dos municípios que compõem a Comarca 

de Urbano Santos/MA. 

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 04 /2019. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, através da Promotoria de Justiça de Urbano Santos-MA, no uso de 

suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos art. 129, II, III, da Constituição Federal/88, vem expor, notificar e 

recomendar o que segue: 

CONSIDERANDO as disposições constantes nos artigos 1º, 4º e 201, VI, todos da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), bem como no art. 227, da Constituição Federal, que asseguram à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 

a efetivação, por parte da família, da sociedade e do Poder Público, de todos os direitos fundamentais garantidos na própria 

Constituição Federal e no ECA; 

CONSIDERANDO, que por força do art. 201, incisos VI e VIII, da Lei nº 8.069/90, compete ao Ministério Público zelar pelo 

efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e 

extrajudiciais cabíveis, incluindo a instauração de procedimentos administrativos, 

CONSIDERANDO ser função do Ministério Público a fiscalização dos Conselhos Tutelares, nos termos do art. 201, incs. VIII e 

XI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, buscando seu efetivo funcionamento e o oferecimento de uma estrutura adequada de 

atendimento; 

CONSIDERANDO que o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em Lei Municipal e é realizado 

sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por força do disposto no art. 139, caput, 

da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.069/90 foi alterada pela Lei nº 12.696/2012, prevendo em seu art. 139, §1º, que o processo de 

escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 04 (quatro) anos, no 

primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial, ou seja, acontecerá em 06/10/2019; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 170/2014, do CONANDA, ao regulamentar o processo de escolha dos membros do 

Conselho Tutelar em data unificada em todo território nacional, fixa uma série de providências a serem tomadas pelos Conselhos 
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Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelo Poder Público local, no sentido de assegurar a regular realização do 

pleito; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a fiscalização desse processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, 

conforme prescrevem os art. 139, caput, da Lei nº 8.069/90 e o art. 5º, inciso III, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA; 

CONSIDERANDO que no âmbito do Procedimento Administrativo 05/2019 – PJUS, instaurado nesta Promotoria de Justiça para 

acompanhar o processo de eleição dos membros dos conselheiros tutelares de Belágua/MA foram constatadas algumas 

inconsistências na correção das provas que comprometeram a isonomia do referido certame; 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 181/2015 regulamenta o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares, sendo o 

instrumento que vincula, reciprocamente, a administração e os candidatos, nos ditames por ela fixados; 

CONSIDERANDO que o artigo 37 da Constituição Federal determina que a administração pública dos Municípios obedeça aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO que os critérios utilizados para análise das respostas apresentadas pelos candidatos não são transparentes e 

isonômicos, bem como que o candidato Anerildo Oliveira Silva, por algum motivo, teve sua prova corrigida de forma muito mais 

rigorosa que os demais; 

CONSIDERANDO que tal fato, caso comprovado em juízo, configura ato de improbidade administrativa por violação aos 

princípios constitucionais, trazendo consequências graves para seus autores; 

CONSIDERANDO, por fim, que cabe ao Ministério Público expedir Recomendações para que os poderes públicos promovam as 

medidas necessárias à garantia e o respeito à Constituição e normas infraconstitucionais, sirvo-me do presente para NOTIFICAR E 

RECOMENDAR a Sra. Maria Vilma Gomes Sousa, presidente do CMDCA, para que: 

1 – Proceda a nova correção da prova do Sr. Anerildo, desta feita com critérios isonômicos e impessoais em relação aos demais 

candidatos; 

Para tanto, tabulo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta Recomendação, para informar a esta Promotoria de 

Justiça acerca das providências adotadas, sob pena de serem propostas as medidas judiciais cabíveis. 

Urbano Santos/MA, 03 de setembro de 2019. 

 

FELIPE BOGHOSSIAN SOARES DA ROCHA 

Promotor de Justiça 

Matrícula 1071895 

Documento assinado. Urbano Santos, 10/09/2019 14:44 (FELIPE BOGHOSSIAN SOARES DA ROCHA) 
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