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CONSIDERANDO que o referido acórdão elenca irregularida-
des como ausência de documentos, despesas sem o procedimento licitatório
no valor de R$ 74.420,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos e vinte
reais) e ausência de processo seletivo simplificado para contratação de
servidor por tempo de serviço determinado;

CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 37, da Cons-
tituição Federal e nas Leis nº 8.429/92, 8.666/93 e 7.347/85;

CONSIDERANDO as disposições constantes da Resolução nº
63 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), da Resolução
nº 22/2014 do CPMP e do Ato Regulamentar Conjunto nº 005/2014-
GPGJ/CGMP, os quais estabelecem novas normas para registro,
tramitação e nomenclatura dos procedimentos administrativos no
âmbito do Ministério Público,

RESOLVE:

INSTAURAR, sob sua presidência, PROCEDIMENTO PREPA-
RATÓRIO visando a apuração das irregularidades apontadas, suposta-
mente perpetradas por José Augusto Sousa Veloso (ex-Prefeito do
Município de Bela Vista do Maranhão), para posterior ajuizamento de
ação civil pública, celebração de termo de ajustamento de conduta ou
arquivamento na forma da lei.

Na oportunidade, determino:

1) a expedição de ofício ao Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão a fim de que encaminhe a esta Promotoria de Justiça, no
prazo de 10 (dez) dias, cópia do Relatório de Informação Técnica referen-
te ao Acórdão PL-TCE nº 1111/2013 (Processo nº 7548/2009-TCE),
qual seja, RIT 548/2009, Parecer da Procuradoria de Justiça , Voto e
certidão de trânsito em julgado, bem como os documentos capazes de
comprovar as irregularidades descritas no mencionado acórdão;

2) a notificação do interessado, por meio de carta com aviso
de recebimento, cientificando-o da instauração do presente procedimen-
to, concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias úteis para, querendo, apresentar
resposta e/ou juntar os documentos que entender necessários e

3) a expedição de ofício à PGE, encaminhando cópia do Acórdão
PL-TCE nº 1111/2013, oriundo do Processo nº 7548/2009-TCE, o qual,
analisando a Tomada de Contas Anual de gestão do FMAS de Bela Vista do
Maranhão, exercício financeiro 2008, as julgou regulares com ressalvas e
imputou ao responsável, José Augusto Sousa Veloso (inscrito no CPF/
MF sob o nº 175.859.103-04, residente na BR-316 (ou Rua do Comércio),
nº 120, Centro, Bela Vista do Maranhão/MA, CEP: 65.335-000), multa
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) devida ao erário estadual, a fim de
que proceda ao ajuizamento da competente ação judicial, se necessário,
ou adote as providências cabíveis.

Para auxiliar nas investigações nomeia, como secretário, o servi-
dor Dionatã Silva Lima, Técnico Ministerial - Administrativo, o qual
deverá adotar as providências de praxe.

Autue-se e registre-se em livro próprio, procedendo em confor-
midade ao que preconiza a Resolução nº 023/2007 - CNMP.

Encaminhe-se cópia da presente ao Setor de Coordenação de
Documentos e Biblioteca bem como à Biblioteca para fins de publicação,
anexando, também, cópia no átrio desta Promotoria de Justiça pelo
prazo de 15 (quinze) dias.

Santa Inês/MA, 24 de fevereiro de 2.015.

LARISSA SÓCRATES DE BASTOS
Promotora de Justiça

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 26/2015 - CPMP*

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, no uso de suas atribuições, e ouvido o Egré-
gio Colégio de Procuradores de Justiça, e tendo em vista a necessidade de
disciplinar o processo de escolha do Corregedor-Geral do Ministério
Público do Estado do Maranhão,

RESOLVE:

Art. 1º - O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito
pelo Colégio de Procuradores de Justiça para um mandato de dois anos.

Art. 2º - A eleição será realizada no dia 30 de março de 2015 do
corrente ano, na sala de reunião dos Órgãos Colegiados, sito na Rua Oswaldo
Cruz, 1396 - Centro, nesta Capital, por escrutínio secreto, durante o
período compreendido entre 08 e 14 horas.

Art. 3º - São elegíveis Procuradores de Justiça que não estejam
afastados da carreira.

Art. 4º - As inscrições deverão ser realizadas mediante requerimen-
to dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral indicada pelo Colégio de
Procuradores até o dia 27 de fevereiro de 2015, no horário compreendido
entre 8:00 às 18:00 horas, no protocolo da Procuradoria Geral de Justiça.

§ 1º - A Comissão será integrada por 03 (três) membros do Colé-
gio de Procuradores, como titulares, e 02 (dois) suplentes, cabendo a
presidência ao mais antigo dentre os escolhidos.

§ 2º - A Comissão elegerá dentre seus membros o que servirá
de Secretário.

§ 3º - Para integrarem a Comissão Eleitoral ficam designados
os Procuradores de Justiça José Antonio Oliveira Bents, seu presiden-
te, Krishnamurti Lopes Mendes França e Marileia Campos dos San-
tos Costa, como membros titulares e Clodenilza Ribeiro Ferreira e
Samara Ascar Sauaia, membros suplentes.

Art. 5º. Após o prazo para inscrição será publicada a lista dos
inscritos no site oficial do Ministério Público do Estado do Maranhão.

Art. 6º. Publicada a lista de inscritos caberá durante o prazo de 24
horas, recurso de impugnação aos inscritos na lista publicada, dirigido à
Comissão Eleitoral.

Art. 7º - Encerrada a votação os votos serão imediatamente apura-
dos, sendo lavrada ata circunstanciada pela Comissão a qual será devidamente
transcrita no livro de atas do Colégio de Procuradores de Justiça.

Art. 8º - Concluída a apuração, será proclamado eleito o mais
votado, que será empossado na forma da lei.

Parágrafo Único - Em havendo empate de votos entre os concor-
rentes, será considerado eleito o mais antigo na carreira.

Art. 9º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão.

Art. 10º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO
ESTADO E NO BOLETIM INTERNO ELETRÔNICO.

SÃO LUÍS, 06 DE FEVEREIRO DE 2015.

FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA
Procurador-Geral de Justiça, em exercício

_____________
*Matéria republicada por incorreção na numeração da Resolução,  no DJE
nº 029, de 11 de fevereiro de 2015.
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