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Art. 3º. A eleição dar-se-á no dia 1º de outubro de 2019, das 08h às 15h, por meio eletrônico, através do banner da eleição 

destinado a este fim, localizado na página inicial do site do Ministério Público do Estado do Maranhão, mediante a utilização de 

login e senha para acesso à Intranet. 

Art. 4º. São considerados eleitores os membros do Ministério Público Estadual em atividade. 

Art. 5º. Somente poderão concorrer à eleição os (as) Procuradores (as) de Justiça que não estejam afastados da carreira, inscritos 

para o pleito. 

Art. 6º A inscrição dos candidatos terá início no dia 16 de setembro de 2019 e prazo final em 20 de setembro de 2019. 

Art. 7º O pedido de inscrição do (a) candidato (a) será feito mediante requerimento dirigido à Comissão Eleitoral e apresentado na 

Seção de Protocolo da Procuradoria Geral de Justiça, a partir das 8h do dia 16 de setembro até as 15h do dia 20 de setembro de 

2019. 

§ 1º. A relação dos requerentes será publicada no dia imediatamente seguinte à expiração do prazo para a inscrição, nos quadros de 

avisos do prédio sede da Procuradoria Geral de Justiça e no hotsite da eleição disponibilizado na página inicial do sítio eletrônico 

do MPMA, correndo, a partir desta publicação, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para impugnação; 

§ 2º Encerrado o prazo para impugnação, a Comissão Eleitoral decidirá em 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 3º. Da decisão que resolver a impugnação, publicada na forma do §1º, caberá recurso para o Colégio de Procuradores, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, devendo o Colegiado reunir-se extraordinariamente no segundo dia útil após a interposição do recurso.  

Art. 8º. A convocação dos membros do Ministério Público do Estado do Maranhão, para a eleição, far-se-á através de publicação 

no Boletim Interno Eletrônico, na página de “Avisos” do sítio eletrônico do MPMA e por meio do e-mail institucional de todos os 

membros ministeriais. 

Art. 9º. A cédula eletrônica de votação conterá os nomes dos candidatos habilitados, dispostos em ordem alfabética. 

Art. 10. A eleição dar-se-á por voto secreto e plurinominal, podendo o eleitor votar em até cinco candidatos. 

Parágrafo Único. Não serão considerados válidos os votos oriundos de outra forma que não seja eletrônica. 

Art. 11. Ao fim do período definido no art. 3º, segue-se imediata apuração dos votos. 

Art. 12. Tão logo terminada a votação, a contagem dos votos será procedida pela Comissão Eleitoral, devendo tudo constar em ata 

circunstanciada, lavrada pelo (a) Secretário (a) e assinada pelos membros da Comissão. 

Parágrafo Único. A Comissão escolherá, dentre seus componentes, aquele (a) que exercerá a função de Secretário (a). 

Art. 13. Serão proclamados eleitos conselheiros titulares os cinco candidatos mais votados e suplentes os que se lhes seguirem na 

ordem de votação, até o máximo de cinco. 

Art. 14. A posse dos eleitos ocorrerá no dia 22 de novembro de 2019. 

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

São Luís, 29 de agosto de 2019. 

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 78/2019 – CPMP 

 

Cria, no Termo Judiciário de Paço do Lumiar, da Comarca da Ilha de São Luís, Promotoria de Justiça, altera a designação da atual 

3ª Promotoria de Justiça, e redefine as atribuições de todos os órgãos de execução nela existentes. 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 

suas atribuições legais, em especial as previstas nos §§ 2º e 3º, do artigo 23, da Lei Complementar nº 13/91, nos termos do 

Processo Administrativo nº 13510/2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º. A 3ª Promotoria de Justiça do Termo Judiciário de Paço do Lumiar, da Comarca da Ilha de São Luís, passa a ser 

denominada 4ª Promotoria de Justiça do Termo Judiciário de Paço do Lumiar, Comarca da Ilha de São Luís. 

Art. 2º. Fica criada uma Promotoria de Justiça no Termo Judiciário de Paço do Lumiar, da Comarca da Ilha de São Luís, 

denominada 3ª Promotoria de Justiça do Termo Judiciário de Paço do Lumiar, da Comarca da Ilha de São Luís. 

Art. 3º. As atribuições do ofício do Ministério Público no Termo Judiciário de Paço do Lumiar, da Comarca da Ilha de São Luís, 

passam a ser exercidas pelos Promotores de Justiça em exercício nas quatro Promotorias de Justiça, conforme a seguinte divisão: 

I – 1ª Promotoria de Justiça: Oficiar nos feitos da 1ª Vara não afetos a órgão de execução com atribuição específica. Defesa do 

patrimônio público e da probidade administrativa. Defesa da saúde. Fiscalização de fundações e entidades de interesse social. 

Tribunal do Júri. 

II – 2ª Promotoria de Justiça: Oficiar nos feitos da 2ª Vara não afetos a órgão de execução com atribuição específica. Defesa da 

educação. Registros Públicos. Controle externo da atividade policial – grupos I e II. Tribunal do Júri. Defesa da mulher, inclusive 

com atuação no Tribunal do Júri. 
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III – 3ª Promotoria de Justiça: Oficiar nos feitos da 3ª Vara não afetos a órgão de execução com atribuição específica. Defesa da 

infância e juventude – grupos I, II e III. Crimes praticados contra criança e adolescente, inclusive com atuação no Tribunal do Júri. 

Família. Oficiar nas habilitações de casamento. Defesa do idoso. Defesa da pessoa com deficiência. 

IV – 4ª Promotoria de Justiça: Oficiar junto ao Juizado Especial Cível e Criminal. Defesa dos direitos fundamentais. Defesa do 

meio ambiente. Defesa do consumidor. 

Art. 4º. Fica extinta a 7ª Promotoria de Justiça de Substituição Plena de Entrância Final. 

Parágrafo único. O cargo vago de 7º Promotor de Justiça de Substituição Plena de Entrância Final passa a ser o cargo de Promotor 

de Justiça da 3ª Promotoria de Justiça do Termo Judiciário de Paço do Lumiar, da Comarca da Ilha de São Luís. 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

São Luís, 29 de agosto de 2019. 

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 79/2019-CPMP 

Procede mudança nas atribuições da 9ª Promotoria de Justiça de Substituição Plena. 

 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 

suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no § 3 do artigo 23, da Lei Complementar nº 13, de 25 de outubro de 1991, nos 

termos do Processo Administrativo nº 16786/2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º – O anexo único (Promotorias de Justiça/Promotores de Justiça de entrância final – Número, classificação funcional e 

atribuições), item 106, da Resolução nº 19/2013 -CPMP, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Assumir, preferencialmente, as atribuições da 15ª a 17ª Promotorias de Justiça (1ª a 3ª Promotorias de Justiça junto aos Juizados 

Especiais Criminais) e da 18ª Promotoria de Justiça Criminal do termo judiciário de São Luís; das Promotorias de Justiça 

integrantes do termo judiciário de São José de Ribamar; das Promotorias de Justiça integrantes do termo judiciário de Paço do 

Lumiar; e da Promotoria de Justiça do termo judiciário de Raposa, nas hipóteses de afastamento, impedimento ou ausência do 

respectivo titular, pelo tempo em que durar qualquer dessas ocorrências, ou, ainda, em caso de urgente necessidade do serviço 

atestada pela Corregedoria Geral do Ministério Público a pedido do interessado, outras atribuições na forma do art. 20 da presente 

Resolução”. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

São Luís, 29 de agosto de 2019. 

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 

 

 

Diretoria Geral 

 

EXTRATO 

 

EXTRATO DE CONTRATO N° 029/2019 

 

PROCESSO n° 972/2019. OBJETO: execução da obra de Construção prédio da Sede da Promotoria de Justiça de Lago da Pedra, 

situado na Rua Ilário Neto s/n, Vila Rocha, município de Lago da Pedra/MA, em regime de empreitada por preço unitário, 

conforme especificações e detalhamentos do Projeto Básico e Anexos, constante do Processo Administrativo nº 972/2019, que 

integram este contrato independente de transcrição, e de acordo com a proposta de preço vencedora da Tomada de Preços nº 

01/2019. VALOR GLOBAL: R$ 830.916,95 (oitocentos e trinta mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos, contados da data de sua assinatura, com eficácia legal após a 

publicação do seu extrato. PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 (duzentos e dez) dias corridos. NATUREZA DA DESPESA: 

4.4.90.51.02. PLANO INTERNO: INVESTFEMPE. NOTA DE EMPENHO N°. 2019NE002918. CONTRATANTE: Procuradoria-


