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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Pú-
blico promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO o que consta na Peça de Informação 02/2012-PJR;

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL Nº. 02/2015 para a apuração
dos fatos, determinando-se:

1) A autuação da presente Peça de Informação como Inquérito Civil;

2) A designação do servidor Jesse James Suathe Berredo para
secretariar os trabalhos do procedimento;

3) A afixação da presente Portaria em quadro de aviso acessível
ao público, bem como sua publicação no Diário Oficial.

4) Registre-se esta Portaria no livro próprio.

Riachão, 29 de maio de 2015.

RITA DE CÁSSIA PEREIRA SOUZA
Promotora de Justiça de Riachão

PORTARIA Nº 050/2015 - PJR

RITA DE CÁSSIA PEREIRA SOUZA, Promotora de Justiça de Riachão,
usando das atribuições que lhe confere o art. 129, inciso III, da Constituição
Federal, e o art. 26, inciso I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público
(Lei 8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes,

CONSIDERANDO a documentação encaminhada pela Justiça do
Trabalho noticiando a contratação irregular de servidores pelo Município
de Riachão;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 e seguintes da Constitui-
ção Federal, constitui atribuição do Ministério Público a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Pú-
blico promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO o que consta na Peça de Informação 04/2012-PJR;

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL Nº. 04/2015 para a apuração
dos fatos, determinando-se:

1) A autuação da presente Peça de Informação como Inquérito Civil;

2) A designação do servidor Jesse James Suathe Berredo para
secretariar os trabalhos do procedimento;

3) A afixação da presente Portaria em quadro de aviso acessível
ao público, bem como sua publicação no Diário Oficial.

4) Registre-se esta Portaria no livro próprio.

Riachão, 29 de maio de 2015.

RITA DE CÁSSIA PEREIRA SOUZA
Promotora de Justiça de Riachão

RESOLUÇÃO

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

RESOLUÇÃO Nº 30/2015 - CPMP

Dispõe sobre a eleição destinada à escolha
dos integrantes do Conselho Superior do
Ministério Público, para o biênio 2015/2017.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da atribui-
ção conferida no art. 14, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 13,
de 25 de outubro de 1991, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 12, II, da Lei Complemen-
tar Estadual nº 13/1991, que estabelece que "a escolha dos integrantes do
Conselho Superior dar-se-á no primeiro dia útil da primeira semana de
outubro dos anos ímpares, mediante eleição direta, por voto plurinominal
e secreto de todos os membros do Ministério Público em atividade",

CONSIDERANDO a decisão do Egrégio Colégio de Procuradores
de Justiça em sessão ordinária realizada no dia 27 de agosto de 2015,
conforme os autos do Processo Administrativo nº 8446AD/2015,

RESOLVE:

Art. 1º. A eleição destinada à escolha dos integrantes do Conselho
Superior do Ministério Público, para o mandato relativo ao biênio 2015/2017,
dar-se-á no dia 1º de outubro de 2015, das 08:00 às 15:00 horas, nas cidades de
São Luís (no auditório da Procuradoria Geral de Justiça, Imperatriz e Timon
(nas sedes das respectivas Promotorias de Justiça), conduzida por Comissão
Eleitoral designada para esse fim, nos termos da presente Resolução.

Parágrafo único. A inscrição dos candidatos terá início no dia 09
de setembro de 2015, e prazo final em 16 de setembro de 2015.

Art. 2º. À Comissão Eleitoral incumbe conduzir os procedimentos
destinados à inscrição dos candidatos, ao recebimento e apuração dos votos
colhidos em São Luís, à totalização dos votos e à proclamação dos eleitos,
bem como apreciar todos os incidentes opostos em quaisquer das fases do
processo eleitoral, e resolver os casos não previstos nesta Resolução.

Parágrafo único. A Comissão será auxiliada por mesas receptoras
e apuradoras de votos, instaladas, uma em Imperatriz e outra em Timon,
para as quais providenciará o envio da folha de presença de eleitores e as
cédulas de votação devidamente rubricadas.

Art. 3º. São considerados eleitores os membros do Ministério
Público Estadual em atividade.

Art. 4º. Somente poderão concorrer à eleição Procuradores de
Justiça não afastados da carreira, inscritos para o pleito.

§ 1º. O pedido de inscrição do candidato será feito mediante
requerimento à Comissão Eleitoral, apresentado até o dia 16 de setembro
de 2015 na Seção de Protocolo da Procuradoria Geral de Justiça.

§ 2º. A relação dos requerentes será publicada, no dia imediata-
mente seguinte à expiração do prazo para a inscrição, no átrio do
prédio sede da Procuradoria Geral de Justiça, no quadro de avisos pró-
prio e no Boletim Eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, corren-
do, a partir desta publicação, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
para a oposição de impugnação e, a partir desta, o de 24 (vinte e quatro)
horas para a comissão eleitoral decidir.

§ 3º. Da decisão que resolver a impugnação, publicada na forma do
parágrafo anterior, caberá recurso para o Colégio de Procuradores, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 5º. A convocação dos membros do Ministério Público para a
eleição far-se-á por edital expedido pela Procuradora-Geral de Justiça,
publicado uma vez na imprensa oficial do Estado e em jornal de grande
circulação, e através de ofício-circular.

Art. 6º. A eleição dar-se-á por voto secreto e plurinominal,
podendo o eleitor votar em até cinco candidatos.
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Art. 7º. Para efeito de orientação ao eleitor será afixada, obriga-
toriamente, nos locais de votação, a relação dos candidatos inscritos.

Art. 8º. A consignação dos nomes dos candidatos na cédula de
votação obedecerá à ordem das respectivas inscrições.

Art. 9º. Tão logo terminada a votação, a contagem dos votos será
procedida, em Imperatriz e Timon, pelas correspondentes mesas receptoras
e, em São Luís, pela Comissão Eleitoral, devendo tudo constar em atas
circunstanciadas, lavradas pelos respectivos secretários e assinadas por
todos os respectivos componentes.

§ 1º. As atas das votações procedidas em Imperatriz e em Timon,
nelas constando o resultado das apurações dos votos colhidos, serão ime-
diatamente enviadas por fax à Comissão Eleitoral que, em ato contínuo,
fará a totalização dos votos consignados a cada candidato.

§ 2º. As cédulas de votação não utilizadas e as folhas de presença
de eleitores serão devolvidas à Comissão Eleitoral.

Art. 10. 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.

Parágrafo único. A posse dos eleitos ocorrerá no dia 23 de
novembro de 2015.

Art. 11. Ficam designados:

I - para integrar a Comissão Eleitoral, os Procuradores de Justiça:
José Antonio Oliveira Bents, Presidente; Krishnamurti Lopes Mendes
França e Rita de Cássia Maia Baptista Moreira, titulares, e Flávia  Tereza
de Viveiros Vieira, suplente.

II - para integrar a mesa receptora e apuradora de votos localiza-
da na sede das Promotorias de Justiça de São Luís os Promotores de Justiça:
Haroldo Paiva de Brito, Emanuella Souza de Barros Bello Peixoto,
Eliane da Costa Ribeiro Azor.

III - para integrar a mesa receptora e apuradora de votos de
Imperatriz, os Promotores de Justiça: Frederik Bacellar Ribeiro, Jadilson
Cirqueira de Sousa e Uiuara de Melo Medeiros.

IV - para integrar a mesa receptora e apuradora de votos de
Timon, os Promotores de Justiça:  Fernando Evelim de Miranda Menezes,
Fernando Antônio Berniz Aragão e Antonio Borges Nunes Júnior.

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 27 de agosto de 2015.

REGINA LÚCIA DE ALMEIDA ROCHA
Presidenta do Colégio de Procuradores de Justiça

DEFENSORIA   PÚBLICA   DO   ESTADO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 820 - DPGE, DE 31 DE AGOSTO DE 2015

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO, no uso da atri-
buição que lhe é conferida pelo art. 17, VI e XI da Lei Complementar
Estadual nº 19, de 11 de janeiro de 1994 e pelo art. 97-A, III da Lei
Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994;

Considerando a abertura de vaga no Núcleo Regional da Defensoria
Pública em Santa Inês;

Considerando que a lotação definitiva dos Defensores Públicos é
realizada à escolha destes, na sequência da ordem do concurso.

Considerando a escolha realizada no dia 31/08/2015, na qual o
Defensor Público RAFAEL CAETANO ALVES SANTOS optou pela vaga
no Núcleo Regional da Defensoria Pública em Santa Inês.

RESOLVE:

Art. 1º Titularizar o Defensor RAFAEL CAETANO ALVES SAN-
TOS, Defensor Público de 1ª Classe, matrícula nº 2496875 dos quadros
de membros desta Defensoria Pública do Estado, para exercer as funções
de seu cargo no Núcleo Regional da Defensoria Pública em Santa Inês,
com atuação perante a segunda vara.

Parágrafo único. A atuação persistirá ainda que o feito suba ao
Tribunal de Justiça.

Art. 2º A titularização não impossibilita a atuação do Defensor
Público em áreas diversas do Núcleo Regional da Defensoria Pública em
Santa Inês:

I - nos casos de urgência ou interesse público relevante, mediante
Portaria da Defensoria-Geral;

II - para a substituição de outro membro da Instituição, mediante
Portaria da Corregedoria-Geral.

Parágrafo único. A atuação extraordinária ocorrerá sem prejuízo
da atuação ordinária, salvo, na hipótese do inciso I, mediante determinação
contrária desta Defensoria-Geral.

Art. 3º Esta Portaria surtirá os seus efeitos a partir do dia 14 de
setembro de 2015.

           Publique-se, comunique-se, anote-se e cumpra-se.

Gabinete da Defensoria Pública-Geral do Estado do Maranhão,
em São Luís, 31 de agosto de 2015.

MARIANA ALBANO DE ALMEIDA
Defensora Pública-Geral do Estado

PORTARIA Nº 821 - DPGE, DE 31 DE AGOSTO DE 2015

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO, no uso da atri-
buição que lhe é conferida pelo art. 17, VI e XI da Lei Complementar
Estadual nº 19, de 11 de janeiro de 1994 e pelo art. 97-A, III da Lei
Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994;

Considerando a abertura de vaga no Núcleo Regional da Defensoria
Pública em Pastos Bons;

Considerando que a lotação definitiva dos Defensores Públicos é
realizada à escolha destes, na sequência da ordem do concurso.

Considerando a escolha realizada no dia 31/08/2015, na qual o
Defensor Público ADEMIR VAZ ALENCAR optou pela vaga no Núcleo
Regional da Defensoria Pública em Pastos Bons.

RESOLVE:

Art. 1º Titularizar o Defensor ADEMIR VAZ ALENCAR, Defen-
sor Público de 1ª Classe, matrícula nº 2496859 dos quadros de membros
desta Defensoria Pública do Estado, para exercer as funções de seu cargo
no Núcleo Regional da Defensoria Pública em Pastos Bons.

Parágrafo único. A atuação persistirá ainda que o feito suba ao
Tribunal de Justiça.

Art. 2º A titularização não impossibilita a atuação do Defensor Público
em áreas diversas do Núcleo Regional da Defensoria Pública em Pastos Bons:

I - nos casos de urgência ou interesse público relevante, mediante
portaria da Defensoria-Geral;


