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DIREITO 

CLASSIFICAÇÃO NOME COMPLETO NOTA FINAL 

117 RAQUEL ZACHARIAS MARQUES RIBEIRO 64 

118 CAIO PENHA CAVALCANTI 62 

119 BRENDO LUNA GOMES 62 

120 DENNER GOMES DA ROCHA 62 

IMPERATRIZ 

DIREITO 

CLASSIFICAÇÃO NOME COMPLETO NOTA FINAL 

36 MIKAELE ALCENO SILVA 64 

37 CAMILLA VICTÓRIA DOS SANTOS AGUIAR 64 

 

ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA CONDIÇÃO DE AUTODECLARADOS NEGROS 

  

SÃO LUÍS 

DIREITO 

CLASSIFICAÇÃO NOME COMPLETO NOTA FINAL 

17 THACILA JANSEN REIS 60 

18 PATRICIA LIANA MONDEGO DE AZEVEDO 60 

  

IMPERATRIZ 

DIREITO 

4 JULIANA RODRIGUES CARNEIRO DE LIMA 60 

São Luís/MA, 11 de agosto de 2020. 

 

 

Colégio de Procuradores 

 

RESOLUÇÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 99/2020-CPMP 

 

Redefine as atribuições da 18ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital (1º, 2º, 3º, 4º e 5º Promotores de Justiça de Investigação 

Criminal) definidas no Anexo Único da Resolução CPMP nº 019/2013. 

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  

RESOLVE: 

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

atribuições), item 42, da Resolução nº 19/2013-CPMP, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Atuar nas audiências de custódia realizadas perante a Central de Inquéritos, conforme distribuição interna. Oficiar nos feitos que 

tramitam perante a Central de Inquéritos, conforme distribuição interna, até a conclusão das investigações, com a elaboração do 

respectivo relatório pela autoridade policial, quando então os autos serão encaminhados ao protocolo das Promotorias de Justiça da 

Capital para redistribuição às Promotorias de Justiça Criminais com atribuições para deliberar sobre a ação penal. Propor e firmar o 

acordo de não persecução penal, quando cabível, nos feitos que tramitam perante a Central de Inquéritos, sempre que, rechaçada a 

hipótese de arquivamento, concluir-se que a medida é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, na forma do 

artigo 28-A do Código de Processo Penal, com a ressalva dos casos cuja atribuição seja das Promotorias de Justiça Especializadas. 

Conhecer das comunicações de delitos veiculadas através da Ouvidoria Geral do Ministério Público e dos órgãos da Administração 
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Superior, conforme distribuição interna, providenciando o devido encaminhamento, com adoção das medidas administrativas e 

judiciais cabíveis. Exercer o controle externo difuso da atividade policial.” 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

São Luís, 13 de agosto de 2020. 

 

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 

Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 

 

 

Promotorias de Justiça das Comarcas do Interior  

 

AÇAILÂNDIA 

 

PORTARIA-2ªPJEACD - 182020 

Código de validação: C24E5414A4 

PORTARIA 

 

EMENTA: Instauração de Procedimento Administrativo. Acompanhar a criação e alimentação do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

relativo aos atos administrativos do Município de Açailândia, para o enfrentamento ao covid-19 (coronavírus). 

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 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto do Novo 

Coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, bem como, em 11.3.2020, 

classificou a situação mundial como pandemia, prevendo as seguintes medidas de saúde pública para diminuição da  transmissão 

de  doenças infecciosas sem vacina ou tratamento farmacológico específico e enfatizando a sua adoção em relação à COVID-19[1]: 

proibição de grandes aglomerações; fechamento de escolas e outras medidas; restrições de transporte público e/ou de locais de 

trabalho e outras medidas; quarentena e/ou isolamento – as quais pressupõem a realização de despesas de vária monta e diversas 

naturezas, tanto para sua implementação e fiscalização, como para a tomada de outras medidas destinadas a fornecer insumos vitais 

à população em isolamento; 

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

individuais indisponíveis (artigo 129 da CF), bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (artigo 37 da CF); 

CONSIDERANDO a atribuição extrajudicial da 2ª Promotoria de Justiça de Açailândia na defesa do patrimônio público e da 

probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a atuação do Ministério Público na fiscalização contemporânea de políticas públicas objetiva evitar a 

dilapidação do patrimônio público em momento tão grave vivenciado pela sociedade brasileira e pelo mundo, devendo o órgão do 

Ministério Público atuar de forma contemporânea e preventiva, buscando garantir a transparência e o acesso à informação em relação 

às políticas adotadas para combate ao Novo Coronavírus em cada município; 

CONSIDERANDO que o § 2º do art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 dispõe que todas as contratações ou aquisições realizadas 

com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), 

contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do 

contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação 

ou aquisição – insumos básicos para que o Ministério  Público  acompanhe  tais  contratações,  para  localizar  e  coibir  

eventuais abusos, mas sem representar qualquer ingerência na discricionariedade do gestor, nos limites das normas excepcionais ora 

vigentes; 

CONSIDERANDO a necessidade da padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, sendo o Procedimento 

Administrativo (PA) destinado ao acompanhamento e fiscalização, de cunho permanente ou não, de fatos posteriores à sua instauração, 

bem como de instituições e de políticas públicas, assim como outros procedimentos não sujeitos a inquérito civil ou procedimento 

preparatório – nos casos em que não haja indícios prévios de ilicitudes (artigo 9º da Lei nº 7.347/85 e artigos 8º e ss., da Resolução 

nº 174/2017 – CNMP); 

RESOLVE 

Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar de forma continuada a 

criação e alimentação do Portal da Transparência do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA relativo aos atos administrativos do Município 

de Açailândia, para o enfrentamento ao covid-19 (coronavírus), determinando, para tanto: 


