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MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO
Procuradoria  Geral  de  Justiça

ATOS

ATO Nº 843/2012 - GPGJ

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base no
art. 127, § 2º da Constituição Federal e art. 94, § 2º da Constituição Estadual,

R E S O L V E :

Nomear a servidora 1ª Tenente da Polícia Militar REGINA CLÁU-
DIA DOS SANTOS GOMES, à disposição da Procuradoria Geral de Justiça,
para exercer o cargo, em comissão, de Chefe da Seção de Segurança
Institucional, Símbolo CC - 05, com lotação no Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate à Organizações Criminosas - GAECO, da Procuradoria
Geral de Justioça, devendo ser assim considerado a partir desta data, tendo
em vista o que consta do Processo nº 11044AD/2012.

São Luís, 26 de dezembro de 2012.

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno
Eletrônico e no Diário da Justiça do Estado.

SUVAMY VIVEKANANDA MEIRELES
Procurador-Geral de Justiça, em exercício

ATO REGULAMENTAR Nº 02/2013 - GPGJ

Dispõe sobre o cumprimento do Termo
de Cooperação Técnica firmado entre o
Ministério Público Federal e o Ministé-
rio Público do Estado do Maranhão,
objetivando agilização de procedimen-
tos investigativos, mediante a utiliza-
ção do Sistema de Investigação de Mo-
vimentações Bancárias( SIMBA).

A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o disposto pelo art. 8°, inciso VI, da LC n° 13/91;

Considerando o Termo de Cooperação Técnica  firmado entre o Ministé-
rio Público Federal e o Ministério Público do Estado do Maranhão, objetivando
agilização de procedimentos investigativos, mediante a utilização do Sistema de
Investigação de Movimentações Bancárias (Simba), em data de 07 de maio de 2012;

Considerando que o referido Termo de Cooperação Técnica tem
por objeto a transferência de tecnologia  para o recebimento e
processamento de informações advindas do Sistema de Investigação de
Movimentações Bancárias - Simba, o qual é composto de sistema de
informática e de suporte técnico, capaz de auxiliar na análise de quebras de
Sigilo Bancário com a utilização de relatórios parametrizados, agilizando
os procedimentos investigativos.

Considerando o Ofício n.º 0565/2012, da Procuradora-Geral de
Justiça e Memorando de Instrução - MI 002 da Assessoria de Pesquisa e
Analise da Procuradoria Geral da República;

Considerando  a necessidade de gerenciar o Sistema de Investiga-
ção de Movimentações Bancárias e acompanhamento dos usuários, bem
como normatizar os acessos e regras para uso do Sistema;

Considerando o Manual de Funcionamento do Sistema de Investigação
de Movimentações Bancárias no Ministério Público do Estado do Maranhão;

Considerando as atribuições do Grupo de Atuação Especial de Com-
bate às organizações Criminosas- GAECO e da Coordenadoria de Assuntos
Estratégicos e Inteligência do Ministério Público do Estado do Maranhão;

RESOLVE

Art. 1°- Determinar ao Grupo de Atuação Especial de Combate
às organizações Criminosas- GAECO e da Coordenadoria de Assuntos
Estratégicos e Inteligência do Ministério Público do Estado do Maranhão
a adoção das medidas executivas e operacionais necessárias à efetivação
do Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério Público
Federal e o Ministério Público do Estado do Maranhão, objetivando
agilização de procedimentos investigativos, mediante a utilização do
Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias( SIMBA),
em data de 07 de maio de 2012.

Art. 2° - Autorizar a criação do portal do  Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas- GAECOSIMBA, no
sítio do Ministério Público do Maranhão para que possa conter todas as
especificações do Sistema SIMBA, para acesso exclusivo dos membros do
Ministério Público, mediante senha e login, na forma descrita no Manual de
Funcionamento do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias
no Ministério Público do Estado do Maranhão.

§ 1° - O Portal deverá ser gerenciado exclusivamente pelos mem-
bros do Gaeco, sob a Coordenação da Procuradora-Geral de Justiça, com
acesso restrito aos membros, que ficarão responsáveis pelo uso das informa-
ções ali constantes, com suporte técnico das Coordenadorias de Assuntos
Estratégicos e Inteligência e de Modernização e Tecnologia e Informação;

§ 2° - O Manual de funcionamento do Sistema de Investigação de
Movimentações Bancárias no Ministério Público do Estado do Maranhão
deverá ser acessado pelos membros e seu conteúdo não poderá ser publica-
do e divulgado, fazendo parte integrante deste Ato, através do ANEXO I

§ 3° - As normas e procedimentos para utilização do Sistema
Simba estão contidas no Manual de Funcionamento de Investigação, sen-
do vinculativo e de uso obrigatório, e os casos omissos serão resolvidos
com o apoio do GAECO.
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Art. 4° - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís/MA,  02 de janeiro de 2013.

REGINA LÚCIA DE ALMEIDA ROCHA
Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Maranhão

ATO REGULAMENTAR Nº 04/2013 - GPGJ

Regulamenta a forma da concessão, da
aplicação e da prestação de contas de
adiantamento, no âmbito do Ministério
Público do Estado do Maranhão.

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, com base no art.
127, § 2º da Constituição Federal e art. 94, § 2º da Constituição Estadual;

Considerando o disposto nos arts. 68 e 69 da Lei nº. 4.320/1964,
que dispõem sobre a realização de despesas em regime de adiantamento,
aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei que não
possam subordinar-se ao processo normal de aplicação;

Considerando as prescrições da Portaria nº. 448/2002-STN, da
Secretaria do Tesouro Nacional, que divulga o detalhamento das natu-
rezas de despesa, 339030 - Material de Consumo, 339036 - Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Física, 339039 - Outros Serviços de Ter-
ceiros Pessoa Jurídica e 449052 - Equipamentos e Material Permanen-
te, de acordo com os anexos I, II, III, IV, respectivamente, para fins de
utilização pela União, Estados, DF e Municípios;

Considerando as prescrições da Lei Complementar 116/2003,
Lei Complementar 87/1996, do Protocolo ICMS 42/2009 e Lei
Complementar 123/2006; e

Considerando a necessidade de reexame do Regulamento In-
terno de Adiantamento para concessão, aplicação e prestação de
contas de adiantamento a membro e servidor, na forma do Ato
Regulamentar nº. 02/2008-GPGJ;

RESOLVE:

Regulamentar a forma da concessão, da aplicação e da prestação de
contas de adiantamento, no âmbito do Ministério Público, nos termos seguintes:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - A concessão, aplicação e prestação de contas de adianta-
mento de recursos financeiros a membros ou servidores serão realizadas
em conformidade com este Ato Regulamentar.

Art. 2º - O adiantamento por meio de Cartão Corporativo será
concedido pelo Ordenador de Despesas ou por pessoa(s) por ele designada(s)
para esse fim, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o
fim de realizar despesas de pronto pagamento, despesas excepcionais com
manutenção de bens e despesas de caráter sigiloso.

Art. 3º - Os procedimentos de emissão, gestão e uso do Cartão
Corporativo serão regidos por contrato de prestação de serviços, celebra-
do entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão e a
Instituição Financeira responsável pelo Cartão Corporativo.

Art. 4º - O Cartão Corporativo é de uso pessoal e intransferível, devendo
ser utilizado exclusivamente para realização de despesas por meio de adiantamento.

Art. 5º - O Ordenador de Despesa ou quem receber delegação para tanto
designará os membros ou servidores que serão responsáveis pela guarda e
uso regular do Cartão Corporativo.

Art. 6º - O limite de gastos do Cartão Corporativo será concedido
de acordo com o valor constante na autorização do adiantamento.

CAPÍTULO II
DA CONCESSÃO

Art. 7º - Conceder-se-á adiantamento a:

I - membros;

II - servidores ocupantes de cargo efetivo; e

III - servidores ocupantes de cargo comissionado.

Art. 8º - A solicitação de adiantamento será endereçada ao
Subprocurador Geral de Justiça para Assuntos Administrativos e conterá:

I - nome, cargo ou função do suprido;

II - e-mail institucional, bem como a lotação;

III - finalidade a que se destina o adiantamento;

IV - identificação do gasto e do respectivo valor;

V - assinatura do chefe imediato do responsável pelo adiantamen-
to, quando couber;

§ 1º - A solicitação de adiantamento para atendimento das Pro-
motorias que possuam mais de um Promotor de Justiça deverá ser forma-
lizada pelo seu respectivo Diretor de Promotoria, ou pelo Promotor que
esteja respondendo por sua Direção.

§ 2º - A solicitação de adiantamento para atendimento das demais
unidades administrativas desta Instituição deverá ser formalizada pelo
respectivo chefe imediato.

§ 3º - A data limite para concessão de adiantamento será 10 de
novembro do exercício financeiro.

Art. 9º - O Subprocurador Geral de Justiça para Assuntos Adminis-
trativos solicitará à Coordenadoria de Orçamento e Finanças informação
acerca da disponibilidade orçamentária correspondente ao gasto informa-
do na solicitação do adiantamento, bem como de pendências relativas à
adiantamentos anteriores.

Art. 10 - O Subprocurador Geral de Justiça para Assuntos Admi-
nistrativos autorizará a emissão da Nota de Empenho, observando os
limites dispostos no art. 14 deste Ato Regulamentar;

Art. 11 - A Coordenadoria de Orçamento e Finanças providenci-
ará a emissão da Nota de Empenho e o limite no Cartão Corporativo,
dando ciência ao suprido através do e-mail institucional, informando o
valor, o prazo e o período de aplicação do adiantamento;

Art. 12 - A juízo do Subprocurador Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos, a concessão de novo adiantamento, antes do término do
prazo de 90 (noventa) dias, ocorrerá somente em casos excepcionais,
desde que formalmente justificado.

Art. 13 - Não será concedido adiantamento:

I - a membro ou servidor declarado em alcance, assim compreendido:

a)  que não tenha prestado contas; e

b) que tiver suas contas recusadas ou impugnadas em virtude de
alguma irregularidade devidamente comprovada por meio de Processo Ad-
ministrativo próprio, caracterizando malversação dos recursos recebidos;

II - a membro ou servidor responsável por 02 (dois) adiantamentos;

III - a membro ou servidor em férias, licenças e afastamentos
previstos em lei;

IV - a membro ou servidor responsável por conceder, analisar e
aprovar as prestações de contas relativas a adiantamentos.


