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MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO
Procuradoria Geral de Justiça

ATOS

ATO Nº 633/2013

Determina a inclusão de mensagem no
rodapé de documentos do Ministério
Público do Estado do Maranhão e dá
outras providências

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais,

Considerando já ter sido adotada como prática o uso de mensagens
sobre a efetivação de direitos humanos nos documentos da Procuradoria
Geral de Justiça;

Considerando que a Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu
proclamar o ano de 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar;

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar o uso, do rodapé dos documentos produzidos
no Ministério Público do Maranhão, para a mensagem "2014 - Ano Inter-
nacional da Agricultura Familiar".

§ 1º - Este Ato entra em vigor a partir de sua publicação.

§ 2º- A Diretoria-Geral fica encarregada de observar o cumpri-
mento deste Ato.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Luís, 27 de novembro de 2013.

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

REGINA LÚCIA DE ALMEIDA ROCHA
Procuradora-Geral de Justiça

ATO Nº 636/2013 - GPGJ

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 127, §
2.º da Constituição Federal, art. 94, § 2.º da Constituição Estadual e art. 9º,
parágrafo único da Lei nº 8.077/2004,

RESOLVE:

Nomear, por indicação do Promotor de Justiça LUIS EDUARDO
SOUZA E SILVA, titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Dom Pedro,
o bacharel em Direito FELIPE THIAGO SOUSA DE LIMA, para exercer o
cargo em comissão de Assessor de Promotor de Justiça, Símbolo CC-04, vago
em decorrência da exoneração de KAREN KAROLYNA SILVA ROCHA,
tendo em vista o que consta do Processo nº 10793AD/2013.

São Luís, 24 de outubro de 2013.

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

REGINA LÚCIA DE ALMEIDA ROCHA
Procuradora-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO

Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério
Público do Estado do Maranhão

RESOLUÇÃO Nº 020/2013 - CPMP/MA

Altera a Resolução Nº 06/1998-CPMP,
de 1º de julho de 1998, e a Resolução Nº
05/2003-CPMP, de 23 de março de
2003, que dispõem sobre o Grupo de
Apoio aos Promotores de Justiça com
Atuação no Tribunal do Júri.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atri-
buições legais, observados os termos da Constituição Federal e da Lei
Orgânica do Ministério Público Estadual (Lei Complementar nº 013/1991),

Considerando a experiência resultante do funcionamento do Grupo
de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do Júri, institu-
ído, no âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão, pela Resolução nº
06/98-CPMP-MA, de 1º de julho de 1998, cujo funcionamento foi disciplinado
pela Resolução nº 05/2003-CPMP, de 23 de março de 2003;

Considerando a natureza do referido Grupo, cuja instituição não
dependeria, necessariamente, assim como a disciplina de seu funcionamen-
to, de Resolução do Colégio de Procuradores, a exemplo de outros grupos
assemelhados, criados por ato isolado do Procurador-Geral de Justiça;

Considerando que o Grupo de Apoio está desativado, de fato,
desde o ano de 2005;

Considerando a importância da existência do aludido Grupo e do
seu efetivo funcionamento, haja vista a intensa demanda pela atuação do
Ministério Público no Tribunal do Júri, quantitativa e qualitativamente,
em todo o Estado, atualmente; e

Considerando a necessidade de dar ao mencionado Grupo uma
configuração adequada à realidade dessa demanda, maior ou menor, em
cada região do Estado, por ação de vários fatores, externos e internos,
entre estes a movimentação dos Promotores de Justiça na carreira, a
criação de novos órgãos de execução e a alteração de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º - É mantido o Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça
com Atuação no Tribunal do Júri, com as finalidades previstas na Resolu-
ção nº 06/1998 e na Resolução nº 05/2003-CPMP, e com o número de

biblioteca
Highlight



   D. O. PODER  JUDICIÁRIO2 QUARTA-FEIRA,  04 - DEZEMBRO - 2013

Promotores de Justiça que se fizer necessário e possível, mediante
indicação do Corregedor-Geral do Ministério Público e designação do
Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo das atribuições normais dos
componentes do Grupo em suas Promotorias de origem.

Parágrafo único - A Coordenação do Grupo de Apoio será exercida
pelo Corregedor-Geral de Justiça do Ministério Público.

Art. 2º - A composição, a organização e o funcionamento do
Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça com Atuação no Tribunal do
Júri serão disciplinados por Ato Regulamentar Conjunto do Procurador-
Geral de Justiça e do Corregedor-Geral do Ministério Público.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário da Resolução Nº 06/1998-CPMP, de 1º
de julho de 1998, e da Resolução nº 05/2003-CPMP, de 23 de março de 2003.

São Luís - Maranhão, 21 de novembro de 2013.

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

REGINA LÚCIA DE ALMEIDA ROCHA
Procuradora-Geral de Justiça

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça

TERMO  DE  COOPERAÇÃO

Termo de Cooperação Técnica que en-
tre si celebram o Ministério Público do
Maranhão e o Conselho Regional de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia do
Maranhão - CREA/MA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO, através da Pro-
curadoria Geral de Justiça - PGE/MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
05.483.912/0001-85, com sede na Rua Osvaldo Cruz, 1396, Centro, São
Luís, neste ato representado pela Procuradora-Geral de Justiça, Doutora
REGINA LÚCIA DE ALMEIDA ROCHA e o Conselho Regional de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA/
MA, autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, inscri-
ta no CNPJ/MF sob n° 06.062.038/0001-75, situado na Rua Cândido
Mendes, nº 540, Centro, São Luís/MA, neste ato representado pelo
Engenheiro Mecânico ALCINO ARAÚJO NASCIMENTO FILHO,  Pre-
sidente, registrado no CREA/MA sob o n° 110015346-2, doravante deno-
minado simplesmente CREA/MA, firmam o presente instrumento nas
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente TERMO tem por objeto a cooperação técnica, cien-
tífica e operacional entre as partes celebrantes, visando estabelecer um
mecanismo de ação conjunta e eficiente nos serviços de engenharia, obras,
atividades, projetos, vistorias e demais atividades de engenharia e arquite-
tura no âmbito do Ministério Público do Maranhão sob a responsabilidade
da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura, visando o acompa-
nhamento técnico durante as fases de execução dos serviços, subsidiando,
quando necessária, as decisões da Administração Superior.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS AÇÕES DO CREA/MA

2.1 - Cooperar com o Ministério Público do Maranhão,
disponibilizando a título de planejamento e fiscalização do exercício profis-
sional, 02 (dois) engenheiros das modalidades de engenharia civil e elétri-
ca, para elaboração, acompanhamento, discussão e avaliação da qualida-
de técnica dos projetos, obras, reformas e outras atuações na área de
engenharia, quando se tratar de interesse público, buscando, inclusive,
a aplicação das normas legais que assegurem:

a. condições de acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobi-
lidade reduzida, nos termos do Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004;

b. cumprimento de legislação de Proteção Ambiental;

c. cumprimento da Lei Federal n° 6.496, de 07 de dezembro de
1977, que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

d. cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990;

2.2 Cooperar, nos mesmos termos do item anterior,  através  da
avaliações e perícias, bem como a  adequação das instalações dos prédios
das unidades do Ministério Público do Maranhão;

2.3 Realizar ações de fiscalização decorrentes dos procedimentos
administrativos instaurados pelo Ministério Público do Maranhão,
sempre que solicitado;

2.4 Encaminhar  ao  Ministério  Público   do Maranhão relatórios
detalhados das ações de fiscalização;

2.5 Disponibilizar profissionais engenheiros para o efetivo cumpri-
mento das atividades estabelecidas neste Termo de Cooperação Técnica, de
acordo com as demandas e necessidades do Ministério Público do Maranhão;

2.6 Acompanhar o Ministério Público quando solicitado,
prestando o assessoramento técnico necessário;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

3.1 Fiscalizar os registros de pessoas físicas e jurídicas e suas
respectivas Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART´S), objetivando
assegurar o cumprimento das normas legais de segurança, acessibilidade,
proteção ambiental, defesa do consumidor, responsabilidade técnica per-
tinentes e demais preceitos correlatos;

3.2 Zelar pela regularidade das obras, serviços, procedimentos
licitatórios, contratos administrativos e adequação dos atos de pessoas físi-
cas e jurídicas aos termos das Leis Federais nº 5.194/66, 4.076/62, 6.664/
79, 6.835/80, 6.496/77 e 4.950-A/77, bem como dos atos normativos
regulamentares  do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

3.3 Primar pela regularidade das licitações e contratações públi-
cas, assim como colaborar na fiscalização das obras públicas inacabadas,
que envolvem desperdício de dinheiro público.

 CLÁUSULA QUARTA - DA DISPONIBILIDADE TÉCNICA

4.1 O CREA/MA, disponibilizará os profissionais solicitados objetivando
o exercício das atividades técnicas a serem desenvolvidas, apresentando
detalhamento de procedimentos operacionais a serem desenvolvidos no cum-
primento do objeto do presente termo, o qual, após aprovação das partes,
passará a fazer parte integrante do presente Termo de Cooperação Técnica.

4.2 As partes ajustarão conjuntamente a contraprestação a ser
oferecida aos profissionais designados para as atividades previstas neste
Termo de Cooperação Técnica.

CLÁUSULA QUINTA - DO SIGILO

As partes se obrigam a manter sob o mais estrito sigilo os dados
e informações referentes aos projetos e ações consideradas e definidas
como confidenciais, não podendo de qualquer forma, direta ou indire-
tamente dar conhecimento a terceiros não autorizados, das informa-
ções confidenciais trocadas entre os acordantes ou por eles geradas na
vigência do presente Termo de Cooperação Técnica.

CLÁUSULA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos   de  comum
acordo  entre  as  partes,  podendo  ser  firmados,  se necessário, Termos
Aditivos que farão parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO E DA DENÚNCIA

O presente instrumento poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas
mediante Termo Aditivo, bem como denunciado, independentemente de prévia
notificação, no caso de inadimplemento das obrigações assumidas, ou por conve-
niência das partes, mediante notificação com antecedência de 30 (trinta) dias.


