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São Luís, 27 de fevereiro de 2014.

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 144/2014 - 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 Crystian
Gonzalez Boucinhas, titular da Promotoria de Justiça da Comarca
de Urbano Santos, a bacharela em Direito JULIANNA DE
AZEVEDO GONZALEZ, para exercer o cargo, em comis-
são, de Assessor de Promotor de Justiça,  Símbolo CC - 04,
tendo em vista o que consta do Processo nº 1864AD/2014.

São Luís, 28 de fevereiro de 2014.

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

INEXIGIBILIDADE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.PROCESSO
N°: 8454AD/2013. OBJETO: Fornecimento de senha de acesso à fer-
ramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Adminis-
tração Pública, denominada Banco de Preços,  no valor global de R$
7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais). RUBRICA: 339039
- CAMPE. CONTRATANTE: Procuradoria Geral de Justiça. CON-
TRATADO: N P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Artigo 25, caput, da Lei 8.666/93, com altera-
ções posteriores. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE:
Em 27.02.2014, por Luiz Gonzaga Martins Coelho, Diretor-Geral.
RATIFICAÇÃO: Em 27.02.2014, por REGINA LÚCIA DE
ALMEIDA ROCHA - Procurador-Geral de Justiça.

São Luís, 28 de fevereiro de 2014

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Promotor de Justiça

Diretor-Geral

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 21/2014 - CPMP/MA

"Dispõe sobre as normas a serem adotadas
na eleição destinada a compor a lista tríplice,
com vista à escolha do Procurador-Geral
de Justiça para o biênio 2014/2016".

O COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, convoca e regulamenta a eleição para compor a lista tríplice

destinada à escolha do Procurador-Geral de Justiça, para o biênio 2014/

2016, nos termos do § 2º, do art. 7º da Lei Complementar nº 013/91 e

alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º A eleição ocorrerá no dia 26 de maio de 2014, das 08:00

às 17:00 horas, e terá lugar nas cidades de São Luís (na sede da Procu-

radoria Geral de Justiça), Imperatriz e Timon (nas respectivas sedes

das Promotorias de Justiça), conduzida por comissão eleitoral designada

para esse fim, nos termos da presente Resolução.

Art. 2º À comissão eleitoral incumbe conduzir os procedi-

mentos destinados à inscrição dos candidatos, ao recebimento e

apuração dos votos colhidos em São Luís, à totalização dos votos

e proclamação dos eleitos, bem como apreciar todos os incidentes

ocorridos em quaisquer das fases eleitorais e resolver os casos não

previstos nesta Resolução.

§1º - A comissão será auxiliada por mesas receptoras e

apuradoras de votos, instaladas uma em Imperatriz e outra em Timon,

para as quais enviará a folha de presença de eleitores e as cédulas de votação,

devidamente rubricadas.

§ 2º - As mesas receptoras e apuradoras serão presididas pe-

los respectivos Promotores de Justiça que estiverem no exercício de

direção de Promotorias.

Art. 3º - São considerados eleitores os membros do Ministério

Público Estadual em atividade.

Art. 4º - Somente poderão concorrer à eleição os integrantes da

carreira, em atividade, com mais de 10 (dez) anos de exercício funcio-

nal, e que apresentarem pedido de inscrição ao presidente da comissão,

sob protocolo, até às 18:00 horas do dia 09 de maio de 2014.

§1º - Encerrado o período de inscrição será publicada a relação

de inscritos no átrio do prédio sede da Procuradoria Geral de Justiça,

no quadro de avisos próprio, e no site deste Órgão na Internet, corren-

do, a partir desta publicação, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para

o oferecimento de impugnação e igual prazo para resposta a esta. A

comissão eleitoral, em igual prazo, proferirá a decisão.

§2º - Da decisão da comissão eleitoral caberá recurso para

o Colégio de Procuradores, no prazo de 48 (quarenta e oito)

horas, contado a partir da publicação da decisão, oportunizando-

se ao recorrido igual prazo para resposta, devendo o julgamento se

efetivar no mesmo prazo.

Art. 5º - A eleição dar-se-á por voto secreto e plurinominal,

podendo o eleitor votar em até 03 (três) candidatos dentre os inscritos.

Parágrafo único - Não será permitido o voto por procuração

ou correspondência.
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Art. 6º - A convocação dos membros do Ministério Público

para a eleição de que trata o art. 1º desta Resolução, dar-se-á por edital

publicado uma vez na imprensa oficial do Estado, em jornal de grande

circulação e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça.

Art. 7º - Para efeito de orientação ao eleitor será afixada, junto

às mesas receptoras e apuradoras de votos, a relação dos candidatos

inscritos.

Art. 8º - Tão logo terminada a votação, a contagem dos votos

será procedida, em Imperatriz e Timon, pelas correspondentes mesas

receptoras e apuradoras e, em São Luís, pela comissão eleitoral, deven-

do tudo constar em atas circunstanciadas, lavradas pelos respectivos

secretários e assinadas por todos os componentes.

§1º - As atas das votações procedidas em Imperatriz e em

Timon, nelas constando o resultado das apurações dos votos colhidos, serão

imediatamente enviadas por fax à comissão eleitoral que, em ato contínuo,

fará a totalização dos votos consignados a cada candidato.

§2º - As folhas de presença de eleitores e as cédulas de votação

não utilizadas serão devolvidas à comissão eleitoral.

Art. 9° - A lista tríplice será elaborada com os nomes dos mais

votados, prevalecendo, em caso de empate, o tempo de antiguidade na
carreira e, se persistir o empate, o mais idoso.

§1º - No mesmo dia da proclamação do resultado será feita a
respectiva comunicação ao Governador do Estado, por meio de ofício,
consignando-se o prazo para nomeação previsto em Lei.

§2º - Findo o prazo, sem a nomeação, será investido no cargo,
automaticamente, o membro mais votado da lista.

Art.10° - Para integrarem a comissão eleitoral ficam designados os
Procuradores de Justiça: Paulo Roberto Saldanha Ribeiro, presidente,
Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, e Eduardo Daniel Ribeiro Fi-
lho, titulares, Iracy Martins Figueiredo Aguiar e Francisco de Aquino
da Silva estes na condição de suplentes. Para a mesa receptora e
apuradora de votos de Imperatriz, os Promotores de Justiça: Joaquim
Ribeiro de Sousa Júnior, presidente, Maria José Lopes Corrêa e Uiuara
de Melo Medeiros, e para a mesa receptora e apuradora de votos de
Timon, os Promotores de Justiça: Fernando Antonio Berniz Aragão,
presidente, Antonio Borges Nunes Júnior e Eduardo Borges Oliveira.

Art. 11°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 28 de fevereiro de 2014.

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
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